
Chegada ao aeroporto da Portela, transporte ao hotel. Jantar e alojamento no 
hotel * * * * 

DIA 1 LISBOA

Após o pequeno-almoço, saída rumo a FÁTIMA. Passeio em Trem Turístico de 
reconhecimento a Fátima e Valinhos, lugar de nascimento dos Pastorinhos, seguido 
da visita à Basílica e lugar de aparição da Virgem. Almoço. Continuação para 
Coimbra. O nosso guia orientará a visita à cidade, com entrada na 
Universidade, Sé, Santa Clara, onde na igreja do convento se encontra a urna em 
prata com os restos mortais de D. Inês de Castro.
Jantar e alojamento no hotel * * * * 

Pequeno-almoço, saída depois rumo a Vila Nova de Gaia, onde à chegada 
visitamos uma das famosas Caves do Vinho do Porto com provas, seguido do 
almoço. Durante a tarde, visita panorâmica à cidade do Porto, admirando a Ribeira, 
Avenida dos Aliados, Igreja de São Francisco, Torre dos Clérigos, com entrada na Sé 
Catedral.
Jantar e alojamento no hotel * * * * 

DIA 2 LISBOA / FÁTIMA (PASSEIO EM TREM TURISTICO)  /
COIMBRA

portugal

DIA 3 COIMBRA / VILA NOVA DE GAIA (VISITA A CAVES DE
VINHOS COM PROVAS) / PORTO 

12 DIAS C/ TUDO INCLUÍDO

maravilhoso

Após o pequeno-almoço, saída rumo a Viana do Castelo, subida a Santa Luzia, 
para contemplar uma das mais belas paisagens da região norte do país e entrada na 
Basílica. Almoço. Continuação para Braga, onde à chegada realizamos uma visita 
panorâmica da cidade, com destaque para a Praça da Republica, Torre de 
Menagem, Paço Episcopal, Jardins de Santa Bárbara e entrada na Sé com visita 
ao Museu de Arte Sacra.  
Jantar e alojamento no hotel * * * * 

DIA 4 PORTO / VIANA DO CASTELO / BRAGA

Pequeno-almoço. Manhã dedicada à visita dos belos santuários do Bom Jesus e 
Sameiro. Almoço na cidade e tarde livre para compra de recordações.  Jantar e 
alojamento no hotel * * * * 

DIA 5 BRAGA / BOM JESUS / SAMEIRO / BRAGA



Pequeno-almoço e saída rumo a Amarante (visita à Ponte Romana, 
admirar a praia fluvial e entrada na Igreja do Mosteiro de São 
Gonçalo). Almoço. Continuamos para Vila Real, onde visitamos o 
esplêndido Solar da Casa de Mateus. Jantar e alojamento no hotel * * * *  

Após o pequeno-almoço, saída para Viseu, onde à chegada o nosso guia 
orientará um passeio a pé percorrendo o centro histórico da cidade, 
visitando a Sé Catedral e entrada no Museu Grão Vasco. Almoço. Saída 
rumo à cidade da Guarda.  Jantar e alojamento no hotel * * * * 

DIA 7 GUIMARÃES / AMARANTE / VILA REAL

DIA 8 VILA REAL / VISEU / GUARDA

+99€

+99€

Pequeno-almoço e saída rumo a Castelo Branco. Breve parada. Continuação 
para Marvão. Maravilhosa Vila medieval a 862 metros de altitude, numa 
espetacular escarpa virada para Espanha, na Serra de São Mamede. Almoço. 
Continuação para Estremoz.  Jantar e alojamento no hotel * * * *  

DIA 9 GUARDA / CASTELO BRANCO / MARVÃO /
ESTREMOZ

Após o pequeno-almoço, saída para o Gerês, onde à chegada realizamos 
um Passeio de Barco pela Albufeira da Caniçada. Saída depois rumo a 
Guimarães. Almoço, seguido de passeio em Teleférico até à Penha (visita). 
Descen-do à cidade, realizamos um passeio pedonal pelo centro histórico rua 
de Santa Maria, o Largo da Oliveira e o Paço dos Duques (séc. XV) 
cujo interior visitamos.  Jantar e alojamento no hotel * * * * 

DIA 6 BRAGA / GERÊS (PASSEIO DE BARCO NA
CANIÇADA) / GUIMARAES / PENHA

Pequeno-almoço, e saída para Évora. O seu belo centro histórico, 
classificado PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE PELA UNESCO. O nosso guia 
orientará uma visita ao locais de incontornável visita, como seja; A sua 
imponente Sé Catedral (séc.XII-XIII), o Templo Romano, 
popularmente apelidado de “Temlo de Diana”, a Igreja de São Francisco 
com a sua célebre Capela dos Ossos, totalmente revestida de ossadas 
humanas, e a imperdível Praça do Giraldo, com arcadas de estilo árabe e 
uma fonte datada de 1571. Almoço. Seguimos depois rumo a Lisboa.  
Jantar e alojamento no hotel * * * * 

DIA 10 ESTREMOZ / ÉVORA / LISBOA

TUDO INCLUÍDO CONFORME PROGRAMA
Inclui os transferes do aeroporto ao hotel e vice versa, todo o circuito em autocarro de turismo, guia oficial acompanhante, estadia de 11 noites em 
hotel 4 estrelas, todas as refeições desde o jantar do 1º dia ao café da manhã do 12º dia, passeio em Trem Turístico em Fátima, teleférico 
panorâmico de Guimarães à Penha, nocturna em Restaurante Típico em Lisboa com Fados, entradas no Palácio de Mateus, Visita ao Museu Grão 
Vasco e Sé Catedral em Viseu, Santuários do Bom Jesus e Sameiro, Paço dos Duques em Guimarães, Caves de Vinhos do Porto com provas, Mini 
Cruzeiro no Gerês, Igreja de São Francisco e Capela dos Ossos em Évora, taxas de turismo.

Após o pequeno-almoço, realizamos excursão de dia inteiro, 
conhecendo alguns dos típicos Bairros da cidade, como seja Alfama, 
visitar a Baixa, Belém. Almoço. De tarde visita panorâmica ao Estoril, 
Cascais com passeio pedonal e Boca do Inferno. Regresso a Lisboa.

Em hora a indicar, saída do hotel para um restaurante típico, onde irá ter 
lugar o nosso jantar, saboreando a gastronomia típica, com programa de 
FADOS ! 

Em hora a indicar, regresso ao hotel. Alojamento.  

DIA 11 LISBOA (VISITA) / ESTORIL / CASCAIS / BOCA
DO INFERNO
JANTAR TÍPICO COM FADOS

Pequeno-almoço. Em hora a indicar, o transporte ao aeroporto.

DIA 12 LISBOA / …




