Portugal Vinícola a Sul
7 Dias em privado e exclusivo

DIA 1

BRASIL / LISBOA

Chegada ao aeroporto da Portela, traslado ao hotel. Hospedagem no hotel Selecionado.
Jantar Livre

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
livre.

DIA 7 LISBOA / BRASIL
Após o café da manhã , traslado em privado ao Aeroporto internacional de Lisboa,
fim dos nossos serviços.

TOURLAND PORTUGAL INCOMING OPERADOR DE TURISMO

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.

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.

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.

HOTEIS
HOTEL*

2 PAXS**

4 PAXS

6 PAXS

8 PAXS

HOTEL FENIX GARDEN***

1040,00 €

840,00 €

730,00 €

960,00 €

HOTEL FENIX LISBOA****

1082,00 €

885,00 €

770,00 €

1000,00 €

HOTEL TRYP ORIENTE****

1055,00 €

850,00 €

740,00 €

975,00 €

HOTEL TIVOLI ORIENTE****

1086,00 €

885,00 €

780,00 €

1005,00 €

HOTEL TIVOLI LISBOA****

1265,00 €

1060,00 €

950,00 €

1182,00 €

* Preço por pessoa em duplo

**Em Sedan Mercedes Class E

Incluí alojamento
, 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, 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.

