Maravilhas
de Portugal
HISTÓRIA, CULTURA &
GASTRONOMIA
16 DIAS / 15 NOITES

CIRCUITO

+ v isitas: Lisboa, Sintra, Cascais, Estoril, Alcobaça, Óbidos, Batalha, Porto, Guimarães, Coimbra e Fátima

1º DIA - ORIGEM | LISBOA
Chegada à capital portuguesa, LISBOA e receção no aeroporto por um representante. Transfere para o hotel.
Acomodação, jantar e alojamento.
2º DIA - SINTRA | CASCAIS | ESTORIL |
Após o pequeno-almoço, saída para a vila de SINTRA e visita ao Palácio Nacional da Pena (entrada incluída),
representa uma das melhores expressões do Romantismo arquitetónico do séc. XIX no mundo, constituindo-se
no primeiro palácio neste estilo na Europa. Tempo livre. Almoço. Tour panorâmico pela costa passando por
CASCAIS – antiga aldeia de pescadores é hoje uma das zonas residenciais mais elegantes do país; seguindo-se o
ESTORIL onde se encontra o famoso Casino Estoril, um dos mais prestigiados da Europa. Acomodação, jantar e
alojamento.
3º DIA - BELÉM | LISBOA
Após o pequeno-almoço saída em direção a Lisboa, cidade fundada há cerca de 3.200 anos por mercadores
fenícios e, mais tarde, habitada por gregos, cartagineses, romanos, visigodos e mouros. Em BELÉM, visita ao
Mosteiro dos Jerónimos (entrada incluída), visita à Torre de Belém (entrada incluída) e museu dos coches
(entrada incluída). Tempo livre. Almoço. Continuação até à Baixa Pombalina, bairro comercial reconstruído após o
grande terramoto de 1755, Praça do Comércio, uma das mais bonitas da cidade, Praça do Rossio, o coração da
cidade com a estátua de D. Pedro IV, Praça dos Restauradores com o seu obelisco comemorativo da restauração
da independência, Avenida da Liberdade e a Praça Marquês de Pombal com o monumento construído em
memória do antigo primeiro-ministro de D. José I. Jantar com Fado ao vivo, numa das mais prestigiadas Casas de
Fado tradicional de Lisboa (incluido).

4º DIA - BOMBARRAL | ÓBIDOS | CALDAS DA RAINHA
Pequeno-almoço, saída em direção ao Bombarral, onde se encontra o maior jardim oriental da Europa, o
impressionante Buddha Eden (entrada incluida). Entre budhas, pagodes, estátuas de terracota e várias esculturas
cuidadosamente colocadas entre a vegetação, estima-se que foram usadas mais de 6 mil toneladas de mármore e
granito para edificar esta obra monumental. Tempo livre. Almoço. Visita a ÓBIDOS, fascinante vila medieval
encerrada em muralhas do séc. XIII. Caminhada pela vila medieval, localizada dentro das muralhas do seu Castelo,
fruto de diversas intervenções arquitetónicas ao longo dos séculos.
Continuação até às Caldas da Raínha. Acomodação, jantar e alojamento.
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5º DIA - ALCOBAÇA |NAZARÉ | BATALHA | FÁTIMA
Após o pequeno-almoço, saída em direção a ALCOBAÇA, visita ao Mosteiro de Alcobaça (entrada incluída).
Classificado como Património da Humanidade pela Unesco e Monumento Nacional. Continuação até à Nazaré,
onde temos uma das mais conhecidas panorâmicas da costa portuguesa. Atualmente, a grande atração desta
cidade são as ondas e o surf, graças ao “Canhão da Nazaré”, um fenómeno geomorfológico submarino que
permite a formação de ondas gigantes e perfeitas. Almoço. Continuação até à BATALHA e visita à igreja e ao
claustro do Mosteiro Dominicano de Santa Maria da Vitória (entrada incluída), obra-prima da arquitetura gótica
tardia portuguesa ou estilo manuelino do séc. XIV ao XVI, classificado pela UNESCO como Património da
Humanidade. No final da tarde seguimos em direção a FÁTIMA, chegada ao hotel e jantar. Após o jantar tempo
livre para participar no Terço Internacionale Procissão das Velas.
6º DIA - COIMBRA| COVILHÃ
Pequeno-almoço. Visita ao Santuário de Fátima, local de devoção a uma escala prodigiosa, um dos principais
locais de peregrinação mariana do mundo. Seguimos até Coimbra, a terceira maior cidade do país, situada nas
margens do Rio Mondego. Visita à Universidade de Coimbra, sendo esta uma das mais antigas na Europa e no
mundo. terra natal de seis Reis e capital de Portugal até 1256, além de sede da mais antiga Universidade do país,
fundada em 1290 pelo Rei D. Dinis. Visita ao café restaurante Santa Cruz, o mais carismático e emblemático da
cidade. Tempo Livre. Almoço. Seguimos em direção à cidade da Covilhã, Chegada ao hotel acomodação, jantar e
alojamento.

7º DIA - SERRA DA ESTRELA
Pequeno-almoço, seguimos para a Serra da Estrela, o seu ponto mais elevado, com 1993 metros de altitude e
denominado Torre, torna-a na segunda montanha mais alta de Portugal. Dia livre para atividades na Serra.
Regresso à cidade da Covilhã. Hotel. Jantar e alojamento.
8º DIA - LAMEGO| Quinta S. Luiz |PESO DA RÉGUA
Pequeno-almoço, seguimos em direção a Lamego, cidade considerada histórica e monumental, pois possui uma
grande quantidade de monumentos, igrejas e casas brasonadas. Subida até ao Santuário de Nossa Senhora dos
Remédios. Tempo livre. Almoço. Pela tarde visitaremos a Quinta de S. Luiz que fica situada na margem esquerda
do Rio Douro, entre a Régua e o Pinhão, na freguesia de Tabuaço e é considerada uma das mais emblemáticas da
Região. A Quinta de S. Luiz possui a alma do Douro, e representa tudo o que de melhor o Douro apresenta, com
um encanto único. No fim de cada visita, é efetuada a degustação dos vinhos Douro Doc, já selecionados (prova
incluída). Partimos em direção à cidade da Régua, pela estrada N222, sempre junto ao rio Douro, com uma
beleza cénica. Tempo livre junto ao cais. Saímos em direção à cidade do Porto. Hotel. Jantar e alojamento.
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9º DIA - PORTO |
Após o pequeno-almoço, saída para um cruzeiro de barco pelo rio Douro, Cruzeiro das 6 pontes (incluído) e visita
guiada a uma das inúmeras Caves do Vinho do Porto com degustação incluída. Almoço.
Tour panorâmico à cidade do Porto, a segunda cidade do país e capital regional do norte de Portugal. A cidade
prosperou com o comércio marítimo, devido à sua localização junto à foz do Douro e, mais tarde, tirou vantagens
das riquezas geradas pelas descobertas marítimas portuguesas dos séc. XV e XVI. Passagem pela Av. Dos Aliados,
Torre dos Clérigos e toda a zona antiga recentemente classificada como Património Mundial pela UNESCO. Tempo
livre. Acomodação no hotel, jantar e alojamento.

10º DIA - PORTO | BRAGA |GUIMARÃES | PORTO
Após o pequeno-almoço, saída em direção à cidade de Braga, chamada no tempo dos romanos de Bracara
Augusta, esta cidade tem um longo passado como centro religioso. Destacamos o Santuário Bom Jesus do Monte
como património mundial. Visita ao centro histórico da cidade. Tempo livre. Almoço. Seguimos para Guimarães,
considerado o berço da nação, por ter sido a primeira capital do país. É uma das mais importantes cidades
históricas do país, sendo o seu Centro Histórico considerado Património Cultural da Humanidade. O seu Castelo do
séc. X, onde nasceu o 1º rei português, D. Afonso Henriques. Tempo livre. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.
11º DIA - PORTO |
Após o pequeno almoço. Tempo livre para desfrutar da cidade. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.
12º DIA - PORTO | AVEIRO | Mealhada | LISBOA
Pequeno-almoço. De seguida passeio pela ria de Aveiro num dos moliceiros, com prova de ovos moles e uma taça
de champanhe a bordo (incluído). Continuação até Bairrada. Almoço típico de Leitão à moda da Bairrada.(incluído)
Depois do almoço, visita às Caves Aliança, (incluído). Contemplando oito coleções distintas, este equipamento
museológico versa áreas como a arqueologia, etnografia, mineralogia, paleontologia e cerâmica, abrangendo uma
impressionante extensão temporal com milhões de anos. Acomodação no hotel, jantar e alojamento.
13º DIA – LISBOA | ARRÁBIDA | SESIMBRA | SETÙBAL
Após o pequeno-almoço, saída para visita até à Serra da Arrábida, situada no estuário do rio Tejo e Sado.
Continuação até Sesimbra, onde encontramos um antigo porto de pescadores, o castelo e as suas muralhas de
origem árabe. Almoço . Tempo livre na cidade de Setúbal. Regresso ao hotel acomodação, jantar e alojamento.

14º e 15º DIA - LISBOA
Após o pequeno almoço. Tempo livre para desfrutar da cidade. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.
16º DIA - LISBOA | ORIGEM
Pequeno-almoço, tempo livre até à hora do transfere para o aeroporto. Fim dos nossos serviços.

