
 DIAS 

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 1 BRASIL / LISBOA

Após o café da manhã em hora a indicar partida em direcção a Óbidos uma das mais 
belas vilas fortificadas da Europa com ruas estreitas e ambiente medieval. Seguimos 
depois para Alcobaça onde visitaremos a Igreja do Mosteiro de Alcobaça património 
Mundial da UNESCO. Na Nazaré uma tradicional vila de Pescadores  será  possivel 
observar a vista magnifica sobre o Atlântico e aprender sobre as lendas e tradições. Na 
Batalha visitaremos a Igreja Gótica do Mosteiro património Mundial da UNESCO  de 
onde seguiremos para Fátima onde visitaremos o Santuário e a Capela das Aparições e a 
Basílica, onde terá tempo livre para assistir à Missa.

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 2 LISBOA / SINTRA / CASCAIS / ESTORIL 

DIA 3 LISBOA / 

DIA 4 LISBOA / ÉVORA 
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.

e SANTIAGO DE COMPOSTELA



TUDO INCLUÍDO CONFORME PROGRAMA

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.

Braga 

triângulo da Fé com a Sé Catedral de Braga, 
Santuário do Sameiro e Santuário do Bom Jesus. Almoço. Após o 

Guimarães
Castelo e o centro histórico Património Mundial 

da Unesco

Vale do Douro património 
Mundial da Humanidade pela Unesco

Amarante onde 
visitaremos o Convento de e a Igreja matriz
Santo Padroeiro S. Gonçalo Lamego
cidade onde visitaremos o Santuário de Nossa Senhora dos Remédios. 

Régua
Pinhão local conhecido pelas 

Visitaremos uma dessas quintas o processo de

Após o café da manhã Santiago de Compostela
Catedral

Centro Histórico, Património Mundial 
Unesco

slados em Privado do Aeroporto ao hotel e vi vers  traslados em privado dos hoteis s de tre ento em hoteis centrais de 
em isboa e no P  pass s de trem ido em classe ti  em ca ca de fado isboa. Almoço sim  e 

 com bebidas. Provas e s s de vinhos em Palmel ei  Pinhão e Porto. Acompanhamento por ias especia ados em todo o 
roteiro. tas ao s  do oche io de telo de Palmel de nhos s sé ia da Fons ano 
de apela do ss iversidade de atedral i ótica visita  do porão visita e prova de vi

tação de boios de ão ento no P ivraria ll de inho do Porto visita e prova de vinhos telo de imarãe de
io do do io do re de o nçalo io da s nhora do d inta ora de 

vinho do Po io d tima,  Santiago de Compostela e Viana do Castelo.

5

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

TODO A ANO




