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Portugal completo com pernoite em Fátima
Neste roteiro desenvolvido especialmente para brasileiros você poderá explorar Portugal nas suas
mais variadas opções, com cultura, lazer, culinária e toda a hospitalidade que os "patricios" nos
oferecem, um pacote para Portugal completo que somente a Abratour Turismo com excelência em
Europa pode oferecer.
DIA 1 (Segunda) - LISBOA
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você receberá de tarde informação para o inicio do
seu roteiro, ou através dos cartazes informativos localizados na recepção do hotel.

DIA 2 (Terça) - LISBOA
Visita panorâmica onde se poderá conhecer a Torre e o bairro de Belém, lugar de onde saíram os
navegantes portugueses a navegar pelos oceanos no século XV. Tarde livre. Recomenda-se
passeio opcional à Sintra, Cascais e Estoril. À noite, traslado a Praça dos Restauradores, cheia
de atmosfera com seus restaurantes e cafés desde onde você poderá se quiser pegar o Elevador
Da Glória (não incluído) que leva até Bairro Alto e seu mirante sobre Lisboa.
DIA 3 (Quarta) - LISBOA - LAGOS - CABO DE SÃO VICENTE - SAGRES - ALBUFEIRA
Sairemos cedo rumo ao sul de Portugal. Bonitas paisagens atravessando a longa ponte sobre o rio
Tejo. Chegada ao ALGARVE, a região do sul de Portugal. Conheceremos a cidade histórica de
LAGOS com seu porto de onde saíam as naus portuguesas para o Brasil e seu centro histórico
encerrado entre muralhas. Tempo para almoçar. À tarde viajaremos à ponta mais ocidental do
continente europeu, entre barrancos e ventania frequente conheceremos o CABO DE SÃO
VICENTE. Teremos também a oportunidade de fotografar a fortaleza vizinha de SAGRES. Depois
disso disporemos de tempo em ALBUFEIRA, bela cidade costeira, onde você poderá desfrutar de
sua praia ou passear pelo seu animado centro histórico. NOTA: Em algumas datas de alta
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dificuldade, principalmente durante o verão, alguns grupos poderão ser hospedados em cidades
próximas a Albufeira.

DIA 4 (Quinta) - ALBUFEIRA - FARO - MÉRTOLA - ÉVORA
Saída em direção a FARO, a tranquila capital do Algarve. Seguimos nossa viagem até o Alentejo.
Às margens do rio Guadiana, visitaremos MÉRTOLA, antiga cidade muçulmana cuja igreja foi
mesquita, suas muralhas, e suas ruas brancas. Chegada a ÉVORA na hora do almoço e passear
para conhecer esta cidade declarada Patrimônio da Humanidade com suas ruas brancas, seus
palácios renascentistas e sua catedral, incluímos o ingresso para a impressionante Capela dos
Ossos, construída com 5.000 esqueletos! Outra opção é ficar descansando na piscina do hotel.
DIA 5 (Sexta) - ÉVORA - MARVÃO - CASTELO DA VIDE - TOMAR - FÁTIMA
Hoje viajaremos entre as belas paisagens do Alentejo. Pararemos em MARVÃO, pequeno vilarejo
rodeado por muralhas, muito pitoresco, que nos oferece uma fantástica vista panorâmica da
região. Depois disso, conheceremos o CASTELO DE VIDE, com seu castelo e sua antiga judiaria,
poderemos visitar a antiga sinagoga (hoje museu) ou passear pelo labirinto de ruelas da cidade.
Após o almoço continuaremos para TOMAR, cidade dominada pelo CONVENTO DE CRISTO,
antigo castelo-convento dos templários, ingresso incluído. Chegada a FÁTIMA, em primeiro lugar
iremos a ALJUSTREL, a aldeia onde nasceram os três pastorinhos, poderemos ver a casa de
Lúcia. Depois disporemos de tempo no SANTUÁRIO DE FÁTIMA onde, caso deseje, você poderá
(não é realizado durante o inverno), presenciar a procissão das velas. Jantar incluído.
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DIA 6 (Sábado) - FÁTIMA - PORTO
Viajaremos rumo ao norte de Portugal. Chegada prevista por volta das onze da manhã à cidade do
PORTO, a segunda cidade de Portugal. Visita panorâmica desta cidade incluída, centro histórico,
margens do Rio Douro; faremos uma visita às suas antigas adegas. Tempo livre.
DIA 7 (Domingo) - PORTO - BRAGA - GUIMARÃES - MATEUS - PINHÃO - COIMBRA
Bonitas paisagens no norte de Portugal. Passeio por BRAGA, capital religiosa, com sua antiga
catedral. Subida no bondinho mais antigo do mundo ao Santuário do BOM JESUS, onde há
lindíssimas paisagens. Recomenda-se descer caminhando e admirando a escadaria. Em seguida,
parada para almoçar em GUIMARÃES, que foi a primeira capital portuguesa, seu Palácio dos
Duques traz as lembranças desta época. À tarde, oportunidade para conhecer os bonitos jardins
de MATEUS (conhecido por seus vinhos). Entrada incluída. Belas paisagens repletas de vinhedos
ao descer o vale do rio Douro. Passaremos por SABROSA, lugar onde nasceu Fernão de
Magalhães. Em PINHÃO conheceremos sua maravilhosa estação de trem com todos os seus
azulejos e faremos um pequeno cruzeiro de aproximadamente uma hora pelo Rio Douro (nota: De
novembro a março não está incluído o cruzeiro, em seu lugar é realizado uma rota em um trem
local seguindo pela margem do rio Douro) Continuaremos rumo a COIMBRA, chegada prevista
para o final do dia. Jantar incluído no hotel.
DIA 8 (Segunda) - COIMBRA - BATALHA - NAZARÉ - ÓBIDOS - LISBOA
Disporemos de tempo em COIMBRA, a terceira cidade de Portugal com sua antiga Universidade e
ruas empinadas cheias de encanto. Seguiremos rumo ao sul, pararemos junto ao MOSTEIRO DA
BATALHA, edifício medieval simplesmente impressionante onde estão enterrados os reis. Tempo
para almoçar e passear em NAZARÉ, aldeia de pescadores e estância balneária. Subiremos de
“elevador” à cidade antiga onde desfrutaremos de uma vista impressionante para o Oceano. Na
rota à Lisboa, parada em ÓBIDOS, um dos povoados mais bonitos de Portugal, com suas ruas
brancas cheias de flores. Chegada em LISBOA aproximadamente as 19.30h.
DIA 9 (Terça) - LISBOA
Após o café da manhã, fim da viagem.
INCLUI:
• 08 noites de hospedagem com café da manhã;
• Circuito em ônibus com guia falando Português;
• Traslado de chegada em Lisboa;
• Visita panorâmica em: Lisboa, Porto;
• Traslado Noturno: Praça dos Restauradores em Lisboa;
• Entradas: Capela dos Ossos em Évora, Convento - Castelo de Cristo em Tomar, Adegas de
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Vinho em Porto, Jardins de Mateus;
• Funicular: Bom Jesus em Braga, Cidade Antiga de Nazaré;
• Barco: Pelo rio Douro em Pinhão;
• 02 Jantares incluídos (Fátima, Coimbra).

HOTÉIS PREVISTOS:
CIDADE
Lisboa
Albufeira
Évora
Fátima
Porto
Coimbra

HOTEL
VIP GRAND LISBOA/ROMA LISBOA/SANA METROPOLITAN/VILA GALE OPERA
/VIP EXECUTIVE ENTRECAMPOS HOTEL CONFERENCE
AGUA HOTELS RIVERSIDE/ VICTORIA BEACH SPORT
M´AR DE AR AQUEDUTO/ M´AR DE AR MURALHAS
LUX DE FATIMA/ SANTA MARIA
OPORTO AIRPORT BUSINESS
TRYP COIMBRA

DATAS DE SAÍDA (2019/2020):
Fevereiro/2019: 4,11,18,25
Março/2019: 4,11,18,25
Abril/2019: 1,8,15,22,29
Maio/2019: 6,13,20,27
Junho/2019: 3,10,17,24
Julho/2019: 1,8,15,22,29
Agosto/2019: 5,12,19,26
Setembro/2019: 2,9,16,23,30
Outubro/2019: 7,14,21,28
Novembro/2019: 4,11,18,25
Dezembro/2019: 2,9,16,23,30
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Janeiro/ 2020: 6,13,20,27
Fevereiro/ 2020: 3,10,17,24
Março/2020: 2,9,16,23,30

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS (€) - PARTE TERRESTRE:

Temporada Baixa
Temporada Média
Temporada Alta

Duplo
878,00
967,00
936,00

Individual
1.306,00
1.395,00
1.364,00

Obs:
Valores por pessoa em Euros (€) convertidos em Reais (R$) no dia do fechamento do
pacote.
Não inclui nenhum tipo de passagem aérea.
* Consulte-nos para outras opções de roteiro nos EUA e Europa.
* Use suas milhas ou consulte nossas tarifas aéreas.
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