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Portugal Imperdível
Roteiro exclusivo realizado em vans com no máximo 7 pessoas, experiência única para
conhecer Portugal de forma diferenciada.

Dia 1 – Sexta - Lisboa
Sejam bem-vindos a Portugal. Nosso representante estará no aeroporto para levá-los ao hotel que
estará disponível para check-in a partir das 15h. A tarde será livre. Para o jantar (não incluído),
sugerimos um dos típicos restaurantes de Fado em Lisboa, lá é possível ouvir a música tradicional
de Lisboa.
Dia 2 – Sábado - Lisboa - Vila de Sintra - Cascais - Estoril - Lisboa
Café da manhã. Às 09h o seu motorista vai encontrá-lo no hall do hotel para iniciar a visita
panorâmica da cidade de Lisboa. Chegaremos em Belém, onde se encontra o Mosteiro dos
Jerônimos do século XVI, Patrimônio Mundial da UNESCO. Visitaremos a Fábrica do Pastel de
Belém, datada de 1837, para saborear os famosos pastéis de Belém. A seguir, parada para fotos
na Torre de Belém. Seguiremos depois até a Vila de Sintra, Patrimônio Mundial da UNESCO,
tempo livre para passear e conhecer o local. Dica: visite o café Piriquita, no centro da Vila, e prove
os deliciosos doces “travesseiro e queijada de Sintra” (não incluído). Em horário a ser informado,
continuaremos para Cascais e no retorno a Lisboa passaremos por Estoril. Chegada ao hotel.
Noite livre.
Dia 3 – Domingo - Lisboa - Óbidos - Nazaré - Batalha - Fátima - Aveiro
Após o café da manhã, seguiremos para o Norte de Portugal, a primeira parada é em Óbidos, vila
medieval, que se encontra dentro das Muralhas do Castelo de Óbidos. Dica: prove a famosa
ginjinha em copo de chocolate (não incluído). Continuaremos até Nazaré, vila de pescadores,
famosa pelas ondas gigantes. Visitaremos a parte mais alta e apreciaremos toda a vila do melhor
mirante. A seguir, vamos para Batalha, lá teremos tempo para apreciar o Mosteiro de Santa Maria
da Vitória, também designado como Mosteiro da Batalha, patrimônio Mundial da UNESCO.
Continuamos para Fátima, um dos maiores centros de culto Mariano, passando na aldeia de
Aljustrel, local onde nasceram os três Pastorinhos. Em hora a determinar continuação para a
cidade de Aveiro, conhecida como a “Veneza de Portugal”. Chegada, hospedagem e noite livre.
Dica: Prove os famosos “ovos moles”, doce típico da cidade, aproveite ainda para comer um
peixe assado na brasa em um dos restaurantes ao lado do mercado do peixe (não incluído).

Dia 4 – Segunda - Aveiro - Lamego - Quinta no Douro - Douro
Após o café da manhã, faremos um passeio de Barco Moliceiro na ria de Aveiro para conhecer a
cidade. Vamos contemplar os edifícios Arte Nouveau e as Salinas de Aveiro. Seguiremos depois
para Lamego para visitar o impressionante santuário barroco dedicado a Nossa Senhora dos
Remédios, que está situado a 600 metros de altura. Após a visita, tempo para almoço (incluído)
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em um ótimo restaurante local e para passear no centro da cidade. No período da tarde,
visitaremos uma quinta da região do Douro, para conhecer o método de produção e provar um dos
vinhos mais apreciados em Portugal e no mundo, o vinho do Porto. Hospedagem e tempo livre.
Dia 5 – Terça - Douro - Pinhão - Passeio de Barco no Rio Douro - Guimarães
Após o café da manhã, seguiremos para Pinhão, em plena região vinhateira do Douro, a primeira
região demarcada de vinhos no mundo, classificada pela UNESCO como Paisagem Cultural da
Humanidade. Em Pinhão teremos tempo livre para visitar a estação de trem, apreciar os lindos
painéis de azulejo que contam histórias ligadas à produção de vinhos, no vale do Douro, e
teremos incluído um passeio de Barco Rabelo, por entre os vinhedos e quintas. Continuamos para
a cidade de Guimarães, considerada o “Berço de Portugal”, ali teria sido fundado o Condado
Portucalense, que deu origem ao nome de Portugal. Aproveite para passear e apreciar o centro
histórico, Patrimônio Cultural da Humanidade. Conheceremos o Castelo de Guimarães,
classificado em 1º lugar entre as Sete Maravilhas de Portugal e visitaremos o Paço dos Duques de
Bragança. Hospedagem e tempo livre.

Dia 6 – Quarta - Guimarães - Braga - Porto
Café da manhã. Vamos conhecer Braga e o Santuário do Bom Jesus do Monte, subiremos em um
curioso ascensor oitocentista movido a água (incluído). Em seguida, vamos para o centro histórico
de Braga, tempo livre para conhecer os seus atrativos, entre eles a Sé de Braga que foi a primeira
Catedral portuguesa, erigida várias décadas antes da fundação do país. Em hora a determinar
vamos para o Porto, também conhecida por cidade Invicta e mundialmente conhecida pelo seu
vinho. Durante o passeio panorâmico que faremos na chegada, conheceremos os principais
atrativos desta linda cidade, que deu o nome ao país. Passaremos na margem do Rio Douro, para
apreciar as suas pontes e ver outros locais e monumentos que a classificam como Patrimônio
Mundial pela UNESCO. Hospedagem e tempo livre.
Dia 7 – Quinta - Porto
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem.
Dica (opcionais, não incluídos): prove a famosa Francesinha, um dos pratos típicos do Porto, ou
visite o Café Majestic, a Torre dos Clérigos, a Livraria Lello e a Sé do Porto. Vá até a Ribeira e
aprecie a vida e a alegria do local.

Dia 8 - Sexta - Porto - Coimbra - Lisboa
Após o café da manhã, seguiremos para Coimbra, a cidade dos estudantes, banhada pelo rio
Mondego, lá foi criada a primeira universidade de Portugal, sendo também uma das mais antigas
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da Europa. Visitaremos a Universidade que chegou a ser residência dos Reis de Portugal e a sua
biblioteca, considerada uma das mais bonitas do mundo. Atualmente, Patrimônio da Humanidade.
Teremos tempo livre no centro para conhecer a cidade e em hora a determinar, regressaremos a
Lisboa. Hospedagem e tempo livre.
Dia 9 – Sábado - Lisboa
Café da manhã. Hotel disponível até 11h. Em horário a ser informado, traslado ao aeroporto e fim
dos nossos serviços.
Inclui:
Circuito em veículos Mercedes ou vans similares com capacidade de até 07 passageiros
Gestor Operacional (G.O.)
Traslados aeroporto/hotel/aeroporto em Lisboa
8 noites de hospedagem com café da manhã nos hotéis mencionados ou similares
Visitas panorâmicas de Lisboa, Sintra, Cascais e Porto
Almoço no Douro
Quinta no Douro com degustação de vinho do Porto
Passeios de barco: Moliceiro pelos canais de Aveiro e Rabelo no Pinhão
Entradas: Elevador do Bom Jesus, Castelo de Guimarães, Paço do Duques de Bragança e
Universidade de Coimbra
Transporte de uma mala média por pessoa no veículo.
Hotéis Previstos ou similares:
Série Bronze
Lisboa: Olissipo Marquês de Sá ****/ Vip Saldanha **** / White Lisboa *** / Miraparque ***
Aveiro: As Americas ****
Douro: Hotel Lamego ****/ Régua Douro ****
Guimarães: Hotel Fundador***/ Villa Guimarães***
Porto: Tryp Porto Centro*** /Tuela Porto***/ Porto Trindade****
Série Prata
Lisboa: Fenix **** / Turim **** /Ol. Saldanha**** / Marques Pombal****
Aveiro: Moliceiro**** / Mélia Ria **** / Aveiro Palace ****
Douro: Hotel Lamego**** / Régua Douro **** / Vila Galé Douro****
Guimarães: Hotel Guimarães **** / Hotel da Oliveira **** / Sta Luzia Art hotel****
Porto: Hotel da Musica **** / Vila Gale Porto **** / Fenix Porto ****
Datas de Saída:
Novembro: 15, 22
Dezembro: 6, 13
Janeiro 2020: 10, 24
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Fevereiro 2020: 7, 14, 21
PREÇOS POR PESSOA EM EUROS - PARTE TERRESTRE:
SÉRIE
BRONZE
PRATA

DUPLO (1º
passageiro)
€ 1.199,00
€ 1.399,00

DUPLO (2º
passageiro)
€ 599,00
€ 1.049,00

PROMOÇÃO:
Série Bronze: 50% de desconto para o 2º passageiro em quarto duplo. Válido para reservas
efetuadas e pagas até 30/09/2019. Embarque de 15/11/2019 a 21/02/2020.
Série Prata: 25% de desconto para o 2º passageiro em quarto duplo. Válido para reservas
efetuadas e pagas até 30/09/2019.
Embarque de 15/11/2019 a 21/02/2020.
Obs: O tour pode ser realizado em veículo privativo com suplemento de 80 euros por pessoa,
mínimo 4 pagantes.
NOTA IMPORTANTE: em algumas cidades, em períodos de feriados, eventos, datas festivas,
religiosas etc., os lugares estão sujeitos a disponibilidade, nesse caso a operadora reserva-se o
direito de alojar os clientes em cidades próximas ou arredores.
Taxas turísticas de alojamento em Lisboa: 1€ por pessoa e por dia e Porto: 2€ por pessoa e por
dia
Preços para as saídas de Natal, Réveillon e Carnaval estão sob consulta.
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