11 dias / 10 noites

Santuários de Portugal
Descubra os Santuários de Portugal

Santuários de Portugal – 11 dias
Dia 1 – Lisboa
Chegada e transporte ao Hotel.
De tarde visita panorâmica á cidade, passando pela
Baixa Pombalina, Terreiro do Paço, Mosteiro dos
Jerónimos, Monumento ás Descobertas Portuguesas etc.

Jantar e acomodação no Hotel.

Ponte 25 de Abril - Lisboa

Alojamento: Hotel 3* ou 4*

Dia 2 – Lisboa / Cascais / Cabo da Roca / Sintra / Lisboa
Pequeno-almoço no hotel.
De manhã transporte á Igreja de Stº António de Lisboa
para participação na missa, no local onde viveu o Santo
e onde foi erigida uma Igreja. Terminada a missa visita á
Sé de Lisboa. Terminada a visita, seguiremos junto ao
mar pela estrada marginal até Cascais, vila cosmopolita
das mais badaladas da Europa. Tempo livre para
almoço(não incluído) De tarde continuação junto à costa
até ao Cabo da Roca, ponto mais Ocidental da Europa
e de onde se deslumbra uma lindíssima vista sobre a
costa portuguesa. Depois seguiremos contornando a
Serra de Sintra até á esta vila que lhe dá o nome e
visita ao Palácio da Vila, residência de Verão dos Reis
Portugueses. Regresso ao fim da tarde.

Cascais

Jantar e acomodação.
Alojamento: Hotel 3* ou 4*

Sintra
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Santuários de Portugal – 11 dias
Dia 3 – Lisboa / Évora / Vila Viçosa / Fátima
Pequeno-almoço no hotel.
Saída em direcção a Évora. Visita a uma das mais
monumentais cidades portuguesas, visitando o Templo
Romano de Diana,
Sé, e Igreja de S. Francisco com a famosa Capela dos
Ossos.

Templo de Diana

Tempo livre para almoço (não incluído). De tarde
continuação para Vila Viçosa, para visita ao Palácio Ducal
e ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição, padroeira
de Portugal. Terminada a visita seguiremos em direcção a
Fátima.
Jantar.
Alojamento: Hotel 3* ou 4*

Santuário de N. Senhora da
Conceição – Vila Viçosa

Dia 4 – Fátima / Aljustrel / Nazaré / Fátima
Estadia no Hotel em regime de Pensão completa.
De manhã visita aos Valinhos e Aljustrel, para visitarem as
Casas dos 3 Pastorinhos, o Poço onde se deu uma das
Aparições da Virgem e a Loca do Anjo. Após a visita
regresso a Fátima e tempo livre para visitarem as
Basílicas e a Capelinha das Aparições, podendo assistir á
missa. Almoço no Hotel. De tarde saída em direcção à
Nazaré e visita a esta típica vila piscatória portuguesa,
para visita ao Santuário Nossa Senhora da Nazaré.
Regresso a Fátima. Jantar no Hotel. Possibilidade de
assistir á procissão da velas.
Santuário de Fátima

Jantar e acomodação.
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Santuários de Portugal – 11 dias
Dia 5 – Fátima / Coimbra / Porto
Pequeno-almoço no hotel.
Saída em direcção a Coimbra e visita á cidade,
incluindo a Igreja de Santa Clara a Nova, onde se
encontra o tumulo da Rainha Santa Isabel, que foi
das rainhas de Portugal mais amada pelo povo, pela
sua dedicação e protecção aos mais desfavorecidos.
Após a visita continuação para a Universidade de
Coimbra. Tempo livre para almoço(não incluído).

De tarde continuação da viagem em direcção ao
Porto, considerada a segunda cidade maior de
Portugal.
Jantar.
Alojamento: Hotel 3* ou 4*

Sé - Coimbra

Dia 6 – Porto
Estadia no Hotel em meia-pensão.
De manhã visita á cidade do Porto, incluindo a Avenida
da Boavista, o Castelo do Queijo, Avenida dos Aliados,
Palácio da Bolsa (entrada) Igreja de S. Francisco
(entrada) Sé e terminando com a visita a uma das
Caves do Vinho do Porto, onde é envelhecido o
famoso vinho.
Almoço livre (não incluído) e tarde livre para visitas
gosto pessoal ou compras.

Igreja de S. Francisco - Porto

Jantar.
Alojamento: Hotel 3* ou 4*
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Santuários de Portugal – 11 dias
Dia 7 – Porto / Viana do Castelo / Ponte de Lima / Braga
Pequeno-almoço no hotel.

Saída para Viana do Castelo. Chegada a uma das mias belas cidades do Minho, situada no
estuário do rio Lima e visita ao Monte de Santa Luzia, onde se encontra uma majestosa
Basílica, visitando a praça da Republica, onde se encontram os edifícios dos séculos XIV e
XVI, como a Misericórdia, o antigo Município a Capela das Almas e a Sé, terminando com a
visita á Capelinha da Senhora da Agonia, padroeira dos pescadores de Viana, realizando-se
todos os anos no mês de Agosto a maior Romaria do Norte de Portugal. Terminada a visita
continuação para Ponte Lima, uma das mais antigas vilas com o foral concedido por D. Teresa
no século XII, sendo a vila mais antiga de Portugal e mantendo ainda hoje alguma
arquitectura medieval. Tempo livre para almoço(não incluído). De tarde continuação para
Braga e visita à Cidade dos Arcebispos. Visita á Sé de Braga, a mais antiga do país.
Continuação para o Santuário Mariano do Sameiro, uma obra prima do barroco. Regresso a
Braga ao fim da tarde. Jantar.
Alojamento: Hotel 3* ou 4*

Dia 8 – Braga / Gerês / S. Bento da Porta Aberta / Guimarães /
Braga
Pequeno-almoço no hotel. Saída em direcção ao Parque
Natural do Gerês, um dos mais belos locais para ser visitado.
Chegada e transbordo para mini-autocarros que farão visita
ao Parque Natural, mostrando toda a riqueza natural
terminando nas termas do Gerês, zona termal de renome
internacional. Continuação para o Santuário de S. Bento da
Porta Aberta. Tem este nome, desde a sua fundação em 1640
pelos monges de Santa Maria do Bouro que ali construíram
uma pequena capela. Terminada a visita seguiremos em
direcção de Amares. Almoço típico. Continuação da viagem
para Guimarães. Daremos um passeio a pé pelo centro
histórico, chegando à praça da Oliveira (classificada
Património Mundial da Humanidade), com uma bela igreja,
bem como várias casas com as tradicionais varandas em
madeira. Após a visita subiremos á Penha, para admirarmos
mais um local de peregrinação do Minho. Terminada a visita,
regresso a Braga. Jantar.

Praça da Oliveira - Guimarães

Santuário do Bom Jesus de Braga

Alojamento: Hotel 3* ou 4*
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Santuários de Portugal – 11 dias
Dia 9 – Guimarães / Lamego / Viseu / Aveiro
Pequeno-almoço no hotel e saída em direcção a Lamego,
atravessando a Serra do Marão e passando junto ás encostas
onde se cultiva a vinha com que se faz o vinho do Porto.
Chegada e visita ao Santuário de Nossa senhora dos
Remédios, começada a construir em 1750. Chegada a Viseu,
capital de distrito e uma das cidade mais antigas do país pois
data da época castrense e onde viveu o chefe Lusitano Viriato
um dos heróis contra a invasão romana. Tempo livre para
almoço(não incluído) De tarde seguiremos em direcção Aveiro,
cidade situada nas margens da ria que a atravessa, sendo
uma das cidades portuguesas com o maior índice de
desenvolvimento, industrial e cientifico. Visita á Barra e à
Costa Nova, com as suas casas de madeira pintadas de
várias cores. Jantar.

Santuário de N. Senhora dos
Remédios

Alojamento: Hotel 3* ou 4*

Dia 10 – Aveiro / Santarém / Obidos / Lisboa
Pequeno-almoço no hotel.
Visita ao Museu de Santa Joana Princesa, no Convento
de Jesus onde recolheu a Infanta D. Joana, beatificada
no século XVII, tendo todo o seu legado sido doado ao
Convento. Terminada a visita continuação para Santarém.
Tempo livre para almoço . Visita á conhecida Igreja
Santuário do Santíssimo Milagre. Terminada a visita
continuação para Óbidos e vista desta vila situada dentro
de muralhas medievais, admirável pela harmonia da sua
arquitectura e variedade do seu artesanato, nela se pode
saborear o delicioso licor “ a ginjinha “. Terminada a visita
continuação para Lisboa.

Óbidos

Jantar.
Alojamento: Hotel 3* ou 4*
Santuários de Portugal | 6
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Dia 11 – Lisboa
Pequeno-almoço no hotel.
Em hora a determinar transporte ao aeroporto. Assistência
nas formalidades de embarque e saída no voo escolhido

Vista de Lisboa
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Santuários de Portugal – 11 dias
Incluído
• Estadia em hotéis de 3 ou 4 estrelas com pequeno-almoço Buffet ou
Meia Pensão (conforme opção);
• Transporte em Autocarro de turismo com ar condicionado e wi-fi;
• Todas as visitas indicadas no roteiro;
• Visita a uma das Caves de Vinho do Porto com degustação;
• Visita a Adega no Alentejo com degustação de vinho e Azeite;
• Acompanhamento por guia correio durante todo o percurso.

Não Incluído
•

Pacotes de Tours Opcional

•

Taxas de Cidade

•

Voos & Visas

•

Quaisquer itens ou assuntos não mencionados como incluídos
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Santuários de Portugal – 11 dias
Informação Útil
Podemos fornecer programas personalizados e específicos de acordo com
os seus pedidos de data, dependendo da disponibilidade dos hotéis.

O programa pode ser estendido com pré e pós noites de acordo com os
pedidos dos clientes.

O check in nos hotéis é a partir das 15h00. Caso a hora de chegada não
permita ainda o check in, será dada a possibilidade de guardar a bagagem.

O check out é até às 11h00, podendo no entanto guardar a bagagem no
hotel até à hora do transfere.
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