ENCANTOS
de PORTUGAL
10 DIAS INESQUECIVEIS

DIA 1 BRASIL / LISBOA
Chegada ao Aeroporto Internacional de Lisboa ,assistência e traslado ao hotel
Fenix Lisboa**** ou similar no centro da Capital Portuguesa. Dia livre onde poderá
começar a descobrir os encantos do centro de Lisboa no Rossio, Avenida da
Liberdade, Rossio e Praça do Comercio. Óptimo local para compras. Jantar livre.

DIA 2 LISBOA / SINTRA / CASCAIS / ESTORIL / LISBOA
Após o café da manhã em hora a indicar iniciaremos o nosso tour com início em
Belém conhecido local de evocação aos Descobrimentos Portugueses com a Torre
de Belém e o Padrão dos Descobrimentos, visita à Igreja do Mosteiro dos
Jerónimos. Conheceremos Alfama o mais antigo bairro de Lisboa com passeio a
pé. Panorâmica pela Praça do Comércio, Baixa, Praça do Rossio, Avenida da
Liberdade e Campo Grande. Tempo livre para almoço. Seguimos para Sintra um
dos mais belos locais de Portugal, visita ao Palácio Nacional de Sintra. Seguimos
para Cascais com paragem no belo local do Cabo da Roca, passagem pelo Casino
do Estoril. Chegada ao hotel para breve período de descanso. Em hora a combinar
visita panorâmica aos monumentos iluminados de Lisboa e Jantar em Típica
Casa de Fados. Regresso ao Hotel.

DIA 3 LISBOA / SESIMBRA / ARRÁBIDA / PALMELA / LISBOA
Após o café da manhã em hora a indicar partida pela Ponte Vasco da Gama a
maior da Europa em direcção à Serra da Arrábida com uma das mais belas
paisagens de Portugal e com locais deslumbrantes que convidam a belas fotos.
Visitaremos o Castelo de Palmela erigido pelos Muçulmanos no século XI e
efectuaremos uma visita a uma casa vinícola com provas. Visitaremos a bela vila
piscatória de Sesimbra. Almoço. Após o almoço visitaremos uma das mais antigas e
reconhecidas casas vinícolas de Portugal JMF com prova de vinhos. Regresso a
Lisboa pela ponte 25 de Abril onde será possível admirar a cidade a partir do
Santuário do Cristo Rei. Regresso a Lisboa, jantar livre.

DIA 4 LISBOA / ÉVORA / LISBOA
Após o café da manhã em hora a indicar partida em direcção a Évora uma das mais
emblemáticas cidades de Portugal onde visitaremos o Templo Romano de Diana,
a Catedral de Évora, a Capela dos Ossos e a Universidade. Almoço em
restaurante local. Após o almoço seguimos em direcção a Reguengos de Monsaraz
onde visitaremos uma das melhores casas vinícolas de Portugal com degustação
de vinhos alentejanos. Regresso a Lisboa, jantar livre.

DIA
Após o café manhã, traslado à Gare do Oriente, embarque no trem alfa pendular
com destino ao Porto. Chegada e traslado ao Hotel da Música**** ou similar
alojamento, Almoço livre. Em hora a indicar iniciará visita à cidade do Porto onde
visitaremos o centro histórico património Mundial da Unesco, a Sé do Porto a
famosa livraria Lello a estação de comboios de São Bento e umas Caves de vinho
do Porto com degustação. Jantar livre.

DIA
Após o café manhã, em hora a indicar partiremos em direcção a Braga uma das mais
antigas e importantes cidades da Península Ibérica conhecida pelo seu famoso
triângulo da Fé com a Sé Catedral de Braga, Santuário do Sameiro e Santuário do
Bom Jesus. Almoço. Após o Almoço iremos conhecer o berço de Portugal, Guimarães
onde poderá conhecer o magnífico Castelo e o centro histórico Património
Mundial da Unesco. Regresso ao Porto, jantar livre.

DIA
Após o café manhã, iniciaremos viagem à primeira região do mundo a ser demarcada
para produção de vinho. O Vale do Douro património Mundial da Humanidade
pela Unesco detentor de uma indescritível paisagem. Começaremos por visitar a bela
cidade de Amarante onde visitaremos o Convento de e a Igreja matriz da cidade
popular pelo seu Santo Padroeiro S. Gonçalo. Seguiremos para Lamego uma antiga
cidade onde visitaremos o Santuário de Nossa Senhora dos Remédios. Visitaremos a
Régua centro da região demarcada do vinho do Porto. Almoço. Após o almoço
seguimos para o Pinhão local conhecido pelas várias quintas vinícolas e centro de
produção do vinho do Porto. Visitaremos uma dessas quintas onde ficará a conhecer
o processo de produção do mais famoso vinho português e efectuar uma degustação.
Regresso ao Porto, jantar livre.

+99€
+99€

DIA
Após o café manhã, em hora a indicar saída em direcção a Coimbra. Cidade que tem
uma das mais antigas Universidades da Europa. Coimbra é cidade de Estudantes e foi
palco de um dos mais belos romances vividos no Séc. XIV - a História de Pedro e Inês
de Castro. Almoço livre. Após o almoço iniciaremos viagem ao centro religioso de
Portugal, Fátima onde conhecerá o Santuário a Basílica e a Capela das Aparições e
ficará a conhecer todo o fenómeno das Aparições. Alojamento no Hotel Lux
Fátima****, jantar livre. Às 21:30 ROSÁRIO, na Capelinha das Aparições, e PROCISSÃO
DE VELAS (os clientes farão por sua conta este trajecto cerca de 10 minutos a pé).

DIA
Após o café da manhã, traslado em privado até Lisboa. Paragem em Óbidos para
conhecer uma das mais belas vilas muralhadas da Europa. Regresso a Lisboa alojamento
no Hotel Fenix Lisboa**** ou similar. Resto do dia livre para actividades de caracter
pessoal, jantar livre.

DIA
Após o café da manhã e em hora a combinar traslado ao Aeroporto Internacional
de Lisboa. Fim dos nossos serviços.

TODO A ANO*

I

Traslados em Privado do Aeroporto ao hotel e vice-versa, traslados em privado dos hoteis às estações de trem, alojamento em hoteis centrais de 4****
em Lisboa e no Porto, passagens de trem rápido em classe turísitica, Jantar em casa típica de fados em Lisboa. Almoços em Évora, Sesimbra, Braga e
Régua com bebidas. Provas e degustações de vinhos em Palmela, Azeitão, Pinhão e Porto. Acompanhamento por guias especializados em todo o
roteiro. Visitas ao Museu dos Coches, Palácio de Sintra, Castelo de Palmela, Cave de Vinhos JMF, Casa Museu José Maria da Fonseca, Templo Romano
de Évora, Capela dos Ossos em Évora, Universidade de Évora, Catedral Românico-Gótica (visita à Igreja), Herdade do Esporão (visita e prova de vinho),
Estação de Comboios de São Bento no Porto, Livraria Lello, Cave de Vinho do Porto (visita e prova de vinhos), Castelo de Guimarães, Sé de Braga
Santuário do Bom Jesus do Monte, Santuário do Sameiro, Igreja de São Gonçalo, Santuário da Nossa Senhora dos Remédios, Quinta produtora de
vinho do Porto, Santuário de Fátima, Catedral e Centro Histórico de Coimbra, Universidade de Coimbra (exterior).

