Portugal Luxury
7 Dias em Privado e Exclusivo

DIA 1

BRASIL / LISBOA

Chegada ao aeroporto da Portela, traslado ao hotel. Jantar e hospedagem no hotel
Myriad by Sana Hotels *****.

DIA 2 OBIDOS/ ALCOBAÇA / BATALHA / FATIMA
Após o café da manhã, saída para tour privado de 8 horas onde visitaremos a lindissima
Vila de óbidos, e os Mosteiros de Alcobaça e da Batalha e o Santuário de Fátima.
Almoço em restaurante no percurso não incluído. Regresso a Lisboa, jantar livre.

DIA 3 LISBOA / SINTRA / CABO DA ROCA / ESTORIL
Após o café da manhã, saída para tour de 8 horas onde visitaremos os mais emblemáticos
locais de Lisboa, seguido de visita a uma das mais belas localidades da Europa, Sintra
com todo o seu encanto e mistério. Almoço livre em restaurante local. De regresso a
Lisboa pasagem pelo Cabo da Roca e Estoril. Jantar em casa típica de Fados.

DIA 4 EVORA / TOUR VINÍCULA (CARTUXA)
Após o café da manhã, tour privado de 8 horas onde visitaremos Évora uma das mais
belas cidades europeias onde se destaca o Templo Romano de Diana e a Capela dos
Ossos e a magnífica Sé Catedral de Évora. Almoço em restaurante local onde poderá
disfrutar da magnifica gastronomia alentejana. Após o almoço visita à casa vinicula da
cartuxa com prova de vinhos. Regresso a Lisboa, jantar livre.

DIA 5 SETÚBAL / TOUR VINÍCULA (Qta. BACALHOA ; JMF)
Após o café da manhã, tour privado de 8 horas, onde começaremos por um deslumbrante
passeio pela Serra da Arrábida uma das mais belas paisagens da Europa, seguido de
visita à Quinta da Bacalhoa com prova de vinhos. Almoço em restaurante local. Após o
almoço visitaremos a famosa casa vinicula JMF onde efectuaremos uma visita guiada
terminando com prova de vinhos. Regresso a Lisboa, jantar livre.

DIA 6 LISBOA
Após o café da manhã, dia inteiramente livre para actividades de caracter pessoal.
Jantar no Hotel.

DIA 7 LISBOA / BRASIL
Após o café da manhã , traslado em privado ao Aeroporto internacional de Lisboa,
fim dos nossos serviços.
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MYRIAD by SANA HOTELS
Localizado no Parque das Nações (zona oriental de Lisboa) o Myriad by SANA Hotels
destaca-se pelo edifício de 140 metros erguidos sobre as águas do rio Tejo. Situado
ao lado de um importante centro empresarial, das principais vias de acesso a Lisboa, a
4Km do Aeroporto de Lisboa e perto vários locais de entretenimento tais como:
centros comerciais, zonas de lazer exteriores, museus, bares, restaurantes e Casino de
Lisboa. A poucos quilómetros de distância encontra a zona histórica da cidade. O
MYRIAD é um oásis único e futurista que apresenta acomodações luxuosas e
contemporâneas. Possui um restaurante e bar elegante e uma piscina interior com
comodidades de spa e fitness. Com uma decoração original e colorida, cada suite e
quarto espaçosos oferecem vistas deslumbrantes de Lisboa, do Rio Tejo e da Ponte
Vasco da Gama. Cada um tem uma televisão de ecrã plano, uma máquina de café
expresso e um mini-bar. O MYRIAD by SANA Hotels serve um buffet de pequeno
almoço diário. O restaurante de design propõe cozinha portuguesa e internacional, e
os hóspedes também têm a opção de apreciar a sua refeição ao ar livre. O bar
apresenta entretenimento à noite e disponibiliza uma vasta selecção de cocktails e
snacks.
Os hóspedes podem desfrutar de um mergulho na piscina interior, a qual tem uma área de massagem. Poderão relaxar com uma
variedade de tratamentos no centro de spa, enquanto os adeptos de desporto podem fazer exercício no ginásio. O MYRIAD by SANA
Hotels tem grandes áreas de estar para os hóspedes relaxarem ou socializarem. Vencedor de vários prémios nacionais e internacionais foi
considerado o melhor Hotel 5 estrelas de Portugal em 2014.

Qta. da Bacalhôa
A Quinta da Bacalhoa é uma antiga propriedade da Casa Real Portuguesa. A quinta
com o famoso Palácio da Bacalhoa - também conhecido como Palácio dos
Albuquerques - situa-se em Azeitão, mais precisamente na pequena aldeia de Vila
Fresca de Azeitão. É considerada a mais formosa quinta da primeira metade do século
XVI, ainda existente em Portugal. Em 1936, o Palácio da Bacalhoa foi comprado e
restaurado por uma norte-americana, Orlena Scoville, cujo neto se incumbiu da missão
de tornar a quinta num dos maiores produtores de vinho de Portugal, na década de 70
do século XX, actualmente a Quinta da Bacalhoa pertence à Fundação Berardo, liderada
pela família Berardo, a nona mais rica de Portugal, cujo patriarca é o madeirense Joe
Berardo. Foi classificada pelo IPPAR como Monumento Nacional em 1996.

José Maria da Fonseca
A casa José Maria da Fonseca tem o nome do seu fundador, nascido em 1804 na aldeia
de Vilar Seco, concelho de Nelas, em plena região do Dão. Fundada em 1834 em Vila
Nogueira de Azeitão, é a mais antiga produtora de Vinhos de Mesa e Moscatel de
Setúbal, mantendo-se até hoje na posse dos seus descendentes. Produz os mais ricos
vinhos de mesa e moscateis de Setúbal em Portugal e no Mundo, dando uma
importante contribuição para a imagem e prestígio dos vinhos portugueses.

Cartuxa
A marca Cartuxa é um dos principais ativos da Fundação Eugénio de Almeida e atual
marca umbrela da Adega Cartuxa, do Lagar Cartuxa e do Enoturismo Cartuxa. A insígnia
traduz a identidade dos vinhos Vinea, EA, Foral de Évora, Cartuxa, Scala Coeli e do
mítico Pêra-Manca, bem como dos azeites Álamos, EA e Cartuxa. Excelência, qualidade
e individualidade - num estilo muito próprio que marca a diferença e define um clássico
do Alentejo -, são estes os valores reconhecidos pelo público à marca Cartuxa. A força
do nome e a associação positiva ao mesmo, faz com que quem experimente se torne
automaticamente num leal consumidor. O vinho, o azeite e o projeto de Enoturismo
Cartuxa, traduzem igualmente estes mesmos valores. A aposta da Fundação Eugénio de
Almeida na criação de produtos de excelência tem sido reconhecida ao longo dos
últimos anos com diversos prémios.

Preço por Pessoa em Duplo (Quarto Deluxe)

1809,00 €

Preço por Pessoa em Duplo (Quarto Premium) 1896,00 €

INCLUÍ
Incluí alojamento no quarto selecionado no Hotel Myriad by SANA Hotels, 4 Tours de 8 horas aos locais indicados no programa em viatura topo de gama
com guia-motorista especializado, almoço no dia 4 e dia 5, jantar do dia 3 em típica casa de Fados, Jantar do dia 1 e dia 6 no Hotel, visitas ao Mosteiro de
Alcobaça e Mosteiro da Batalha, Capela dos Ossos em Évora e Sé Catedral de Évora. Provas de vinhos nas três viniculas visitadas.
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