
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 1 
BEM-VINDOS A PORTUGAL 
Recepção, assistência e transporte do aeroporto para o hotel. O nosso guia estará à sua espera no 

aeroporto para lhe dar as boas-vindas e acompanhá-lo ao Hotel. Hospedagem em Lisboa. 

 

DIA 2 
LISBOA | SINTRA | CABO DA ROCA | CASCAIS | ESTORIL 
Café da manhã buffet no hotel. Vamos conhecer os principais lugares turísticos de Lisboa como a Praça 

do Marquês de Pombal, o Parque Eduardo VII, o Rossio e o Terreiro do Paço. Seguimos para Belém, 

onde poderemos conhecer os monumentos que assinalam o período áureo dos Descobrimentos 

Portugueses: a Torre de Belém, que se ergue simbolicamente no local onde era o ponto de partida das 

naus e caravelas para a descoberta dos Oceanos, e o Mosteiro dos Jerónimos, habitualmente 

considerado como o monumento mais importante de Portugal. 

Almoço livre. De tarde, seguimos para a bela vila de Sintra. A nossa paragem será no Palácio Nacional 

de Sintra. As suas chaminés cónicas, a magnífica coleção de azulejos e a mistura de estilos 

arquitetónicos, fazem deste monumento um dos ex-libris da vila. Tempo para passear pelo centro 

histórico para compras nas inúmeras lojas de artesanato. 

Continuação para o Cabo da Roca, o ponto mais ocidental do Continente Europeu. De regresso a 

Lisboa, pela Marginal, passagem por Cascais e pelos jardins do Casino de Estoril. Hospedagem em 

Lisboa. 

 

 

DIA 3 
LISBOA | PORTO 
Café da manhã buffet no hotel. Após o check-out, transfer para a estação de trem do Oriente (Lisboa). 

Viagem em trem entre Lisboa e Porto. Chegando ao Porto, terá o transfer para o hotel. Ao início da 

tarde, começamos o tour no Porto, conhecida como a cidade “Invicta”. É uma cidade conhecida 

mundialmente pelo seu vinho, pelas suas pontes e arquitetura contemporânea e antiga. Visitamos o 

centro histórico, classificado como Património Mundial pela UNESCO. Da Livraria Lello aos Clérigos, da 

Estação de São Bento até à Sé Catedral e às Caves de Vinho do Porto, tudo torna este percurso 

memorável, num ambiente rico em História, Tradição e Cultura. Hospedagem no Porto. 

 

 

 



 

 

 

 

DIA 4 
BRAGA | GUIMARÃES 
Café da manhã buffet no hotel. O Minho é considerado a Região mais verde de Portugal. Começamos 

pela Cidade de Braga. A imponência da Sé e das escadarias do Santuário do Bom Jesus tornam-se 

numa oportunidade única. Vamos também visitar Guimarães conhecida como a "Cidade Berço", pois 

foi aqui estabelecido o Centro Administrativo do Condado Portucalense pelo 1º Rei de Portugal, D. 

Afonso Henriques. Terá oportunidade para visitar o centro Histórico desta cidade, considerado 

Patrimônio Mundial, assim como o seu impressionante Castelo. Hospedagem no Porto. 

 

 

DIA 5 
VALE DO DOURO 
Saímos de manhã da cidade do Porto em direção à Região Vinícola do Douro, classificada como 

Património Mundial da Humanidade pela UNESCO, onde, na beleza ímpar da sua paisagem, se produz 

um dos mais famosos néctares dos Deuses: o vinho do Porto. 

A nossa primeira paragem será na antiga cidade de Amarante. Esta cidade recebeu a sua histórica 

importância após a chegada de S. Gonçalo – um dos mais renomeados santos da história cristã, que 

aqui se terá instalado depois da sua peregrinação por Roma e Jerusalém. Aqui, poderemos visitar o 

convento e a igreja, mas também a bela ponte e o centro histórico. 

A nossa viagem continua em direção a Galafura, uma pequena aldeia perto do Peso da Régua. Pelo 

caminho, paramos ainda no Miradouro de São Leonardo de Galafura, um dos miradouros mais belos 

da Região do Douro. Do alto dos seus 640 metros de altura, conseguimos uma privilegiada vista sobre 

o rio Douro e a paisagem envolvente. 

Com um delicioso almoço que nos permite desfrutar da fantástica gastronomia, seguimos em direção 

ao Pinhão. vila conhecida pelas suas paisagens deslumbrantes e por nos presentear com várias 

vinícolas importantes, que nos irá permitir relaxar, a bordo de um cruzeiro panorâmico de 01h00, para 

apreciar da natureza no seu estado mais puro. 

Terminamos o nosso dia com a visita a uma famosa vinícola produtora de Vinho do Porto da região. 

Numa visita guiada, iremos descobrir o processo completo, desde a cultivação às uvas à produção do 

vinho, descobrindo a magia por detrás deste saboroso vinho! Não faltando, claro, uma inesquecível 

degustação. Depois deste memorável tour, regressamos à cidade do Porto. 

 

 

DIA 6 
AVEIRO | COIMBRA | LISBOA 
Café da manhã buffet no hotel. Começamos em Aveiro, cidade atravessada por canais, conhecida 

como a Veneza de Portugal onde ainda hoje podemos ver os seus barcos moliceiros e provar o 

delicioso doce "ovos-moles". Partimos para Coimbra, Cidade com uma das mais antigas Universidades 

no Mundo. Surpreende-nos o esplendor da sua Biblioteca Barroca e das suas tradições na música e 

traje Universitário. 

Ainda em Coimbra, a Igreja de Santa Clara, em cujo relicário de prata e cristal repousa a tão amada 

Rainha Santa Isabel, famosa pelo milagre das rosas. Ao passear pelo centro da Cidade poderá admirar 

a cerâmica Coimbrã. Transfer para a Estação de trem de Coimbra. Viagem entre Coimbra e Lisboa em 

trem. Ao chegar em Lisboa, terá o transfer para o hotel. Hospedagem em Lisboa. 

 



 

 

 

 

DIA 7 
ÓBIDOS | NAZARÉ | BATALHA | FÁTIMA 
Café da manhã buffet no hotel. Por entre uma paisagem rica em moinhos e pomares chegamos a 

Óbidos, vila situada dentro de muralhas medievais onde por entre a harmonia da sua arquitetura e a 

variedade do seu artesanato se pode saborear o delicioso licor “a ginjinha”. Continuamos para Nazaré, 

vila piscatória e praia veraneante, com as suas lendas e tradições. 

Em seguida deslumbra-nos a grandeza e delicadeza do gótico no Mosteiro da Batalha, no qual repousa 

em seu túmulo o Infante D. Henrique, mentor da Epopeia Marítima Portuguesa. Prosseguimos para 

Fátima, Santuário Mundial do Culto Mariano e Altar do Mundo. Visitaremos o Santuário e a Capela 

das Aparições. Tempo livre para atividades de caráter pessoal. Regresso e hospedagem em Lisboa. 

 

 

DIA 8 
RETORNO A CASA 
Café da manhã buffet no hotel. Em hora a combinar, transfer para o Aeroporto de Lisboa. 

Fim dos nossos serviços 

 

 

 

 
CATEGORIA DE HOTEL 

 
TIPO DE QUARTO 

 
PREÇO POR 

PESSOA 
Época Baixa 
(Nov - Mar) 

 
PREÇO POR 

PESSOA 
Época Alta 
(Abr - Out) 

 
 

HOTEL 3* 

 
Quarto Duplo 

 

 
1 025,00€ 1 095,00€ 

 
Quarto Individual 

 

 
1 218,00€ 1 340,00€ 

 
 

HOTEL 4* 

 
Quarto Duplo 

 

 
1 150,00€ 1 260,00€ 

 
Quarto Individual 

 

 
1 430,00€ 1 628,00€ 

 
 

HOTEL 4* 

 
Quarto Duplo 

 

 
1 340,00€ 1 430,00€ 

 
Quarto Individual 

 

 
1 760,00€ 1 920,00€ 

 
Crianças até 3 anos 

 
GRÁTIS 

 
Crianças entre 4 e 11 anos 

 
50% Desconto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluído no Preço: 
 

✓ Partida e chegada do seu Hotel em Lisboa (sempre 

que possível) 

✓ Hospedagem com café da manhã buffet em Hotéis 

3*, 4* ou 5* 

✓ Transporte cómodo e moderno 

✓ Guia Oficial em português durante o percurso 

✓ Translados Aeroporto Lisboa / Hotel / Aeroporto 

Lisboa 

✓ Ingressos para Trem em classe turística: Lisboa-

Porto e Coimbra-Lisboa 

✓ Ingressos nos seguintes monumentos: Igreja do 

Mosteiro dos Jerónimos, Museu dos Coches (ou 

Palácio Nacional da Ajuda) (Lisboa), Palácio Nacional 

de Sintra (Sintra), Santuário de Bom Jesus (Braga), Sé 

Catedral de Braga e Castelo de Guimarães 

(Guimarães) 

✓ Visita e Prova de Vinho do Porto em uma Cave 

(Porto) e visita e prova de Vinhos em uma Vinícola 

no Douro (Vale do Douro) 

✓ Cruzeiro panorâmico de 01h00 (Pinhão) 

✓ Almoço incluído nos 4º e 5º dias 

✓ Partidas garantidas para um mínimo de 02 

participantes 

✓ 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 de caráter pessoal 

 Outras despesas não mencionadas 

 Entradas em monumentos e atividades 

não mencionadas no programa 

 Refeições (apenas 2 almoços incluídos) 

 

 

NOTA:  Os preços do pacote estão sujeitos à 

disponibilidade hoteleira no momento da reserva. 


