
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 1 
BEM-VINDO A PORTUGAL 
À chegada ao Aeroporto de Lisboa, o nosso motorista / guia estará à sua espera no aeroporto para lhe 

dar as boas-vindas e acompanhá-lo ao Hotel. Este Tour privado permitirá descobrir as mais tradições 

portuguesas autênticas e a herança religiosa de Portugal, desde Lisboa ao Norte de Portugal. 

Acompanhado por um motorista / guia simpático e experiente, poderá relaxar, desfrutar de uma 

experiência de primeira classe e descobrir a História de Portugal. 

 

 

DIA 2 
LISBOA 

A nossa viagem começará com um Tour de dia inteiro pela capital de Portugal. Lisboa é a principal 

atração do país e está repleta de mosteiros majestosos, catedrais góticas e museus mundialmente 

famosos. As origens de Lisboa remontam aos tempos fenícios e o seu clima mediterrânico também a 

torna bastante popular, assim como a sua impressionante arquitetura e as suas muitas lojas e 

restaurantes. 

Depois de um bom café da manhã no seu hotel, o nosso motorista / guia estará pronto para começar 

o seu roteiro pela maravilhosa Região de Belém. Esta cidade serviu de ponto de partida para as 

caravelas que partiram, no século XVI, com a missão de descobrir os Oceanos e novos territórios. É 

por esta razão que pode admirar a magnífica Torre de Belém, uma fortaleza classificada como 

Patrimônio da UNESCO e o famoso Monumento aos Descobrimentos, onde se encontram retratadas 

as figuras mais importantes, ligadas à era dos Descobrimentos. Em seguida, visitaremos o majestoso 

Mosteiro dos Jerónimos, considerado um dos mais belos mosteiros do mundo, com o seu incrível 

claustro, considerado um símbolo da riqueza e poder do país. 

O nosso passeio continua pelos locais mais importantes desta encantadora cidade: desde o imponente 

Castelo de São Jorge, com uma vista impressionante sobre a cidade e o rio Tejo, até ao centro da 

cidade, com os seus elétricos amarelos, a Praça do Comércio, Praça do Rossio, Chiado e Avenida da 

Liberdade, espaços verdes com esplanadas, onde poderá apreciar um bom Pastel de Belém 

acompanhado de um café, famosos jardins e, por fim, o pitoresco Bairro da Alfama, conhecido por ser 

um dos berços do Fado em Portugal. Hospedagem em Lisboa. 

 

 

 

 

 



DIA 3 
LISBOA | TOMAR | FÁTIMA | COIMBRA 
Depois de um bom café da manhã, sairemos de Lisboa em direção à bela cidade de Tomar. Esta cidade 

encontra-se relacionada com os Cavaleiros Templários e marcou um dos mais importantes capítulos 

da História de Portugal. As suas calçadas, casas caiadas de branco, o seu pedonal centro histórico, as 

suas deslumbrantes margens de Rio e o impressionante número de monumentos antigos e históricos, 

transformam-na numa atração fascinante. Aqui, iremos admirar os seus tesouros locais e visitar o seu 

ex-libris: o Convento de Cristo, classificado pela UNESCO e lendária sede antiga da Ordem dos 

Templários. Construído entre os séculos XII e XVII, este magnífico edifício é a combinação perfeita de 

arquitetura gótica, manuelina e renascentista. 

Continuamos para Fátima, um dos mais importantes lugares de peregrinação do mundo. Este 

santuário recebe anualmente milhões de peregrinos e turistas de todo o mundo. A sua reputação 

deve-se às aparições da Virgem Maria aos três pastorinhos em 1917. O santuário encontra-se situado 

em Cova de Iria e seu edifício principal é a Basílica de Nossa Senhora de Fátima, uma igreja neoclássica 

reluzente. Poderá ainda admirar a Capela das Aparições, considerada como o coração do Santuário de 

Fátima e o lugar onde Nossa Senhora terá aparecido aos pastorinhos. 

Para terminar o dia, o nosso motorista vai levá-lo até à cidade histórica de Coimbra, capital medieval 

de Portugal durante mais de um século. Esta cidade é mundialmente conhecida pela sua incrível 

coleção de Igrejas, nobres mosteiros, ruas características e o seu animado centro comercial, repleto 

de lojas, cafés e restaurantes. É também a mais antiga cidade universitária de Portugal. Durante a sua 

visita, certamente irá sentir a grande influência da vida acadêmica. Vagueie pelas ruas e margens do 

rio Mondego e descubra todos os segredos desta cidade! Hospedagem em Coimbra. 

 

DIA 4 
COIMBRA | PORTO 
Depois de um bom café da manhã, continuaremos explorando a bela cidade de Coimbra. 

Apreciaremos a sua Universidade, anteriormente situada num palácio medieval e reconstruída nos 

séculos XVII e XVIII nos estilos barroco e neoclássico. Aqui, encontraremos algumas das mais famosas 

atrações turísticas, como a magnífica Biblioteca Joanina, uma das mais extraordinárias bibliotecas 

portuguesas, seja pela sua arquitetura, qualidade ou diversidade da sua coleção de livros (60 mil 

volumes). Em Coimbra, vale ainda a pena visitar a Catedral e o Mosteiro de Santa Clara-a-Nova. Em 

seguida, seguiremos para o norte de Portugal, para descobrir a emblemática cidade do Porto, a 

segunda maior cidade de Portugal. Cidade muito famosa pela sua cultura e tradição, o rio Douro e o 

vinho do Porto. Eleita como "Melhor Destino Europeu em 2017", as suas ruas estão repletas de igrejas 

com fachadas de azulejos, belos edifícios históricos de vários estilos e casas coloridas ao longo das 

suas margens. Aqui, terá a oportunidade de caminhar pelo seu centro histórico, classificado como 

Patrimônio Mundial da UNESCO desde 1996. 

Admire os seus monumentos e lugares impressionantes, como a Catedral, a Praça da Ribeira, a Livraria 

Lello, a Estação de Trem de São Bento, Rua de Santa Catarina, a Ponte D. Luis I e muito mais. Também 

visitaremos o interior da Igreja de São Francisco, classificada como Monumento Nacional em 1910 e 

Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1996. Com o passar do tempo, foi enriquecido 

sucessivamente, sendo agora considerado um dos interiores mais ricos, em talha dourada. 

Terminamos o nosso dia com uma deliciosa degustação do maravilhoso vinho do Porto numa das mais 

famosas Caves de Vila Nova de Gaia. Hospedagem no Porto 



 

DIA 5 
BRAGA | GUIMARÃES 
Café da manhã buffet no hotel. Hoje, vamos descobrir o norte de Portugal, uma das regiões mais 

bonitas e verdes do país. Esta região é frequentemente associada a paisagens naturais e selvagens, 

vinhos verdes frisantes, palácios nobres e uma incrível biodiversidade, dispersa pelos vales que 

atravessam os seus quatro rios e uma zona costeira impressionante. A nossa primeira paragem será 

em Braga. Braga é uma das cidades mais antigas de Portugal, mas atualmente tem muitos jovens 

estudando na sua universidade. Sendo um dos principais centros religiosos do país, iremos explorar a 

sua magnífica Catedral e o Santuário do Bom Jesus, com a sua magnífica e imponente escadaria. 

Após esta visita, partimos rumo à cidade de Guimarães, conhecida como o Berço de Portugal (a terra 

onde D. Afonso Henriques, primeiro Rei de Portugal, nasceu). Percorreremos as ruas mais antigas e 

importantes do seu centro histórico e admiraremos seu impressionante Castelo, um dos monumentos 

mais famosos do país. Hospedagem no Porto. 

 

DIA 6 
SANTIAGO DE COMPOSTELA | VIANA DO CASTELO 
Passamos a fronteira, em direção à famosa cidade de Santiago de Compostela. Esta cidade, localizada 

a noroeste, é o destino da lendária rota de peregrinação medieval, chamada "Caminhos de Santiago". 

Muitos católicos devotos continuam caminhando para esta cidade, para pagar as suas promessas e 

venerar o túmulo do apóstolo Santiago. O centro histórico de Santiago de Compostela encontra-se 

também classificado como Patrimônio da UNESCO. Aqui, destacamos a Catedral, com a sua 

impressionante estrutura românica e fachada barroca. Agrupados em torno deste monumento, 

existem impressionantes edifícios românicos, góticos e barrocos, muitos dos quais remontam à Idade 

Média. Com uma relaxada caminhada pelo seu centro histórico, poderemos admirar os seus palácios, 

igrejas, ruas estreitas, praças e casas de granito. E, após esta visita, partimos à descoberta da bela 

cidade portuguesa - Viana do Castelo. 

Esta encantadora cidade foi abençoada com um fabuloso centro histórico, datado do século XVI, e 

belas praias, mesmo ao lado da cidade. A nossa primeira paragem será no Santuário de Santa Luzia. 

Localizado no topo de uma colina com o mesmo nome, terá sido inspirado no Sacré-Coeur de Paris. 

Este templo-monumento que coroa a cidade é uma igreja neo-bizantina, com impressionantes vistas 

sobre o rio Lima, que atravessa o vale verde e bucólico, o infinito mar através do qual as caravelas 

partiram, séculos atrás, com a missão de descobrir novos mundos e sobre a bela cidade, 

carinhosamente chamada Princesa do Rio Lima. Finalmente, teremos algum tempo para percorrer o 

seu belo centro histórico e apreciar as suas ruas tradicionais, arquitetura manuelina, renascentista, 

barroca, Art Deco ou azulejada. Hospedagem no Porto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIA 7 
ALCOBAÇA | BATALHA | ÓBIDOS | LISBOA 
Café da manhã buffet no hotel. Deixando o Porto, partimos em direção ao sul do país. Durante esta 

viagem, visitaremos três das cidades mais pitorescas de Portugal: Batalha, Alcobaça e Óbidos. Aqui, 

podemos sentir que a Tradição ainda está viva e que todas estas cidades são importantes pérolas 

portuguesas. A nossa primeira paragem será em Alcobaça. Cidade famosa pela sua arquitetura única 

que abriga uma das catedrais mais importantes da Península Ibérica: o Mosteiro de Alcobaça. Este 

mosteiro é considerado como um dos monumentos góticos mais magníficos do país. A sua igreja, 

datada do século XII, é impressionante e alberga os sumptuosos túmulos de D. Pedro I e da sua amante 

Inês de Castro. 

Continuamos a nossa viagem até à Batalha, para visitar o Mosteiro de Santa Maria da Vitória, 

conhecido como Mosteiro da Batalha. Reza lenda que este mosteiro terá sido construído para 

perpetuar a vitória na famosa Batalha de Aljubarrota (1385), que concedeu a independência de 

Portugal. Considerado Património Mundial pela UNESCO, é também escolhido como um dos exemplos 

mais originais da arquitetura gótica tardia neste país. 

Finalmente, visitaremos a vila medieval de Óbidos, uma das mais pitorescas e mais bem preservadas 

de Portugal. Localizada numa colina e rodeada por uma impressionante muralha, esta bela cidade foi 

conquistada pelo primeiro rei de Portugal. Aqui, poderá apreciar as ruas estreitas e calçadas bem 

preservadas, as casas pintadas de branco com enfeites azuis ou amarelos, os vasos de buganvílias e 

madressilvas e a antiga iluminação medieval. Hospedagem em Lisboa. 

 

DIA 8 
REGRESSO A CASA 

Café da manhã servido no hotel. Transporte particular para o aeroporto de Lisboa. Fim da sua 

viagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Preço por pessoa 2 

pessoas 

3 

pessoas 

4 

pessoas 

5 

pessoas 

6 

pessoas 

7 

pessoas 

Suplemento 

Single 

Hotel 3* 1 870€ 1 565€ 1 265€ 1 120€ 990€ 920€ 210€ 

Hotel 4* 2 085€ 1 790€ 1 475€ 1 335€ 1 200€  1 140€ 368€ 

Hotel 5* 2 245€ 1 970€ 1 640€ 1 510€ 1 370€ 1 310€ 490€ 

Criança até 3 anos 
GRÁTIS 

1º Criança entre 4 e 

10 anos 
GRÁTIS 

2ª Criança entre 4 e 

10 anos 
50% desconto 

 

 

 

 

 

 

 

Incluído no Preço: 
 

✓ Acompanhamento de Motorista / Guia de 

Turismo particular 

✓ 3 Noites em Quarto Duplo com café da manhã 

em Lisboa 

✓ 1 Noite em Quarto Duplo com café da manhã em 

Coimbra 

✓ 3 Noites em Quarto Duplo com café da manhã 

buffet no Porto 

✓ Traslados privados  do 

Aeroporto/Hotel/Aeroporto de Lisboa. 

✓ Transporte Exclusivo, Confortável e Moderno 

✓ Entradas Incluídas: Mosteiro dos Jerónimos 

(Lisboa), Convento de Cristo (Tomar), Mosteiro 

da Batalha (Batalha), Mosteiro de Alcobaça 

(Batalha), Catedral (Coimbra), Igreja São 

Francisco (Porto), Catedral (Braga) 

✓ 24h/7 Serviço de Assistência ao Cliente 

 

Não Incluído no Preço: 
 

 Seguro de Viagem Obrigatório 

 Taxa turística em Lisboa e no Porto 

 Voos de/para Portugal 

 Despesas pessoais 

 Outras despesas não mencionadas 

 Entradas em monumentos e atividades 

não mencionadas no programa 

 Refeições (Almoços e Jantares) 

  

NOTA: Os preços do pacote estão 

sujeitos à disponibilidade hoteleira no 

momento da reserva. 

 


