
Tradições de Portugal 
A nação mais antiga da Europa 

Para Grupos 

 

8 dias / 7 noites 
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The Jewish Heritage of Portugal - 12 days 

Portugal é um dos países mais antigos da Europa, com uma história que moldou o 

mundo. Tempos medievais de reis e rainhas, ainda estão muito presentes, através dos 

imponentes castelos, mosteiros e palácios. Onde alguns foram reabilitados e outros 

mantêm o peso de séculos que lhe dá um misticismo extraordinário. Esta presença 

também reside na cultura portuguesa, que mantém vivas algumas tradições desta 

época, como a formação de cavalos, a gastronomia e o vinho. 

Venha viajar no tempo e conheça as raízes de Portugal, visitando alguns dos 

principais destinos portugueses, prove a comida e conheça as pessoas que uma vez 

mostraram o mundo ao mundo. 

Tradições de Portugal – 8 dias 
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Golegã 

Escaroupim 

Dia Livre para explorar a cidade de Lisboa. 

 

 

Alojamento: Hotel Lutecia Smart Design 4* ou similar. 

Dia 1 – Lisboa 

Dia 2 – Lisboa / Escaroupim / Golegã 

Pequeno-almoço no hotel. Viagem para a aldeia de 

Escaroupim. 

Passeio de barco no Rio Tejo, passeio pelas aldeias 

Avieiras da Palhota e Escaroupim. 

Visita ao Museu Avieiro do Escaroupim. De seguida, 

Santarém para uma breve visita. 

Viagem para a Golegã. 

Jantar no hotel. 

Alojamento: Hotel Lusitano 4* ou similar. 

Tradições de Portugal – 8 dias 

Lisboa 
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Aliança Underground Museum 

Biblioteca - Coimbra 

Pequeno-almoço no hotel. Visita a Tomar, cidade 

Património da UNESCO e cheia de história e misticismo 

por ter sido a sede dos Templários. Visita ao Convento de 

Cristo, à Sinagoga e à Igreja de São João Baptista. 

Após almoço, regresso à Golegã e visita à Casa-Estúdio  

Carlos Relvas, uma viagem aos primórdios da fotografia 

na Europa.  

Resto da tarde livre. 

Dia 3 – Golegã / Tomar / Golegã 

Dia 4 – Golegã / Coimbra / Curia 

Pequeno-almoço no hotel e check out. 

Viagem para Coimbra, Cidade do Conhecimento, onde 

se encontra uma das mais antigas universidades da 

Europa. Visita a esta Universidade à Biblioteca Joanina, 

uma biblioteca incrível do século XVI e classificada 

como Património Mundial pela UNESCO. 

À tarde, visita um lugar singular, ao Aliança 

Underground Museum . A Aliança é um dos principais 

produtores de vinho em Portugal e criou uma exposição 

de arte de todo o Mundo no interior das suas caves que 

irá espantar os seus visitantes. 

 

Alojamento: Curia Palace 4* ou similar. 

Tradições de Portugal – 8 dias 

Convento de Crsito - Tomar 
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Braga 

Guimarães 

Pequeno-almoço no hotel e check out. 

Viajaremos para Aveiro, onde lhe oferecemos um belo passeio 

num dos barcos típicos de Aveiro (os Moliceiros), onde pode 

conhecer os canais urbanos de Aveiro e ver lugares de uma 

perspectiva diferente da habitual. Durante a sua viagem prove a 

tradição regional, os famosos ovos moles. 

Após  o almoço, seguimos para Guimarães. 

Alojamento: Hotel Santa Luzia 4* ou similar. 

Dia 5 – Curia / Aveiro / Guimarães 

Dia 6 – Guimarães / Braga 

Pequeno-almoço no hotel e check out. 

Aproveite a manhã com um passeio no centro da 

Cidade de Guimarães. Visite o Castelo, o Palácio dos 

Duques de Bragança e o centro histórico que faz parte 

do Património Mundial da UNESCO. 

Tarde livre para explorar um pouco mais da Cidade de 

Guimarães. 

Viagem para Braga. 

 

 

Alojamento: Hotel Vila Galé Collection Braga 4* ou 

similar. 

Tradições de Portugal – 8 dias 

Moliceiro - Aveiro 
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Caves do Vinho do Porto 

Filigrana 

Pequeno-almoço no hotel. 

Comece o dia com uma visita à Cidade de  Braga, a mais antiga 

cidade portuguesa e uma das mais antigas cidades cristãs do 

mundo. Visita ao Santuário do Bom Jesus do Monte, classificado 

em 2019 como Património Mundial da UNESCO, um local 

magnífico, que combina o trabalho da Natureza e do Homem. 

Visite a Catedral de Braga e desfrute dos belos jardins de Santa 

Bárbara e por fim visite a Praça da República. À tarde, viagem 

para o Porto. 

Alojamento:  Descobertas Boutique Hotel Porto 4* ou similar. 

Dia 7 – Braga / Porto 

Dia 8 – Porto / Gondomar / Porto 

Pequeno-almoço no hotel.  

Viagem para Gondomar, um território conhecido pela 

sua Joalharia, que  detém o título de Capital da 

Joalharia em Portugal. Aqui pode aprender as técnicas 

artesanais empregadas na arte tradicional de Filigrana.  

Viagem para o Porto, após o almoço e visita 

panorâmica, onde poderá ver a Torre dos Clérigos, a 

Avenida dos Aliados, a Catedral, a Estação de 

Comboios de São Bento e a zona da Ribeira. Visite as 

famosas caves do vinho do Porto com prova de vinho 

incluído. 

Fim do programa. 

Tradições de Portugal – 8 dias 

Braga 
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Incluído 

Tradições de Portugal – 8 dias 

• Entradas na Universidade de Coimbra; Castelo de Guimarães; Palácio 

dos Duques de Bragança 

• Taxas de Cidade 

• Visas & Voos 

• Visita às Caves Aliança e às Caves do Vinho do Porto com prova de 

vinhos e entradas no Convento de Cristo e Casa Estúdio Carlos Relvas 

• Quaisquer itens ou assuntos não mencionados como incluídos  

 

Não Incluído 

• 7 noites nos hotéis mencionados ou similar em quarto duplo com 

pequeno-almoço incluído 

• Transporte privado em veículo moderno dependendo no número de 

pessoas com motorista e guia 

• Cruzeiro Escaroupim + Prova  

• Jantar no Hotel Lusitano **** Golegã  

• Cruzeiro no barco típico de Aveiro -  Moliceiro e prova de Ovos-moles 

• Visita às caves Aliança, adegas do Porto com prova de vinhos 

• Entradas no Convento de Cristo e Casa Estúdio Carlos Relvas 
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Tradições de Portugal – 8 dias 

Condições 
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. 

 

A realização do passeio de Barco no Escaropim depende das condições 

climatéricas. Caso não se realize, será feita uma visita a uma adega. 

 

 

Informação Útil 
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