
PORTUGAL GASTRONÓMICO

Da vinha à mesa

10 dias / 9 noites



Chegada e transfer ao Hotel.( o quarto estará disponivel a

partir das 15H00, podendo a bagagem ser guardada no

Hotel) De tarde visita da cidade .À noite jantar típico num

restaurante na Ribeira do Porto . Alojamento em hotel 4*

ou 5*

Dia 1 – Porto

Dia 2 – Porto / Monção / Ponte de Lima / Guimarães

Pequeno Almoço no hotel e saída em direcção à região

do Alto Minho, onde se produz o famoso vinho verde da

casta “Alvarinho” para começo da Rota do Vinho Verde

visitando a Quinta do Serrade. Esta quinta, com o seu

solar do século XVII produz vinho de alta qualidade com

várias marcas .Visita ás vinhas, adega e degustação.

Terminada a visita continuação pela “ província mais

verde de Portugal até Santa Marta do Portuzelo a

almoço no Restaurante típico Camelo.

De tarde , visita à Adega Cooperativa de Ponte Lima e

degustação do famoso vinho verde adamado. Terminada

a visita continuação para Guimarães. Jantar regional e

alojamento em Guimarães hotel 4* ou 5*

PORTUGAL GASTRONÓMICO| 2

PORTUGAL GASTRONÓMICO - 10 dias



Pequeno almoço e visita ao Castelo de Guimarães, “onde

nasceu Portugal”, Capela de S. Miguel e Palácio dos Duque

de Bragança e continuação para Casa de Sezim situada

num palácio do século XIX, Visita às vinhas, cave e

degustação. Depois para Amarante e almoço no famoso

restaurante Zé da Calçada.

De tarde iremos deixar as rotas dos vinhos verdes e

seguiremos bordejando o rio Douro até à região da

produção do vinho do Porto, até à Régua , local onde

outrora embarcavam as pipas no barcos rabelo que

transportavam o vinho para as caves de Vila Nova de Gaia.

Jantar regional e alojamento em Hotel na Régua 4* ou 5*

Dia 3 – Guimarães / Amarante / Régua 

Pequeno almoço e embarque para um lindíssimo passeio de

barco até Pinhão, podendo admirar as lindíssimas vinhas

plantadas em socalcos com degustação a bordo. Chegada e.

continuação para a Quinta da Pacheca. Almoço e visita à

Quinta e Adega com prova de vinhos. Regresso à Régua em

onibus. Jantar regional num restaurante local. Alojamento em

Hotel na Régua 4* ou 5*

PORTUGAL GASTRONÓMICO| 3

PORTUGAL GASTRONÓMICO - 10 dias

Dia 4 – Régua / Peso da Régua / Quinta da Pacheca / Régua



Pequeno almoço e saída em direcção a Viseu,

atravessando as serranias que dividem as zonas

demarcadas dos vinhos do Porto e Dão. Visita ao Solar do

Vinho do Dão com degustação e almoço regional .

De tarde continuação pela região centro atravessando a

serra do Bussaco até Coimbra. Jantar regional e

alojamento em hotel 4* ou 5*

Dia 5 – Régua / Solar do Vinho do Dão / Coimbra
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Dia 6 – Coimbra / Bussaco / Óbidos / Évora

Pequeno Almoço no hotel e saída em direção às Caves

Luis Pato, que produzem o melhor vinho da região

demarcada da Bairrada. Visita às vinhas , caves e

degustação. Terminada a visita almoço regional num

restaurante da região da Bairrada, famosa pelo seu leitão

assado em forno de lenha.

De tarde continuação para Quinta das Cerejeiras,(Óbidos)

situada na região Oeste do país com a sua região

demarcada para visita e degustação. Terminada visita

continuação para Évora. Jantar regional e alojamento em

hotel 4* ou 5*.



Pequeno almoço no Hotel e saída para a Herdade do

Esporão. Visita às vinhas, adega, degustação e almoço.

De tarde visita á vila típica de Monsaraz

.Jantar regional no Restaurante Gião em Èvora.

Alojamento no Hotel 4* ou 5*.

Dia 7 – Évora / Herdade do Esporão / Monsaraz / Évora
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Dia 8 – Évora / Arraiolos / Azeitão / Lisboa

Pequeno almoço no hotel e saída para Arraiolos e visita a

uma fábrica de Tapetes. Continuação para Setúbal e

almoço na Pousada de S. Filipe.

De tarde continuação pela serra da Arrábida até Azeitão e

visitas às Caves de José Maria da Fonseca com

degustação.

Terminada a visita continuação para Lisboa.Jantar e

alojamento em hotel 4* ou 5*.



Pequeno almoço no hotel e saída para Sintra. Breve

paragem nesta histórica vila património da Humanidade e

continuação para Colares. Visitas às vinhas e adegas com

degustação de uma das regiões demarcadas mais antigas

do país. Terminada a visita continuação para Almoçageme

e almoço regional.

De tarde continuação para Lisboa e visita panorâmica da

cidade. Espetáculo de fados com jantar incluído.

Alojamento em hotel 4* ou 5*.

Dia 9 – Lisboa / Colares / Sintra / Lisboa
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Dia 10 – Lisboa / Aeroporto

Pequeno almoço no hotel.(o quarto terá de ser desocupado até às 11H00, podendo a

bagagem ser guardada no Hotel).Em hora a determinar transfere para o aeroporto
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Incluído

Não Incluído

• Alojamento em hotéis de 4* ou 5* estrelas com pequeno –almoço;

• Transferes Aeroporto hotel e vice versa;

• Refeições mencionadas nos restaurantes locais ;

• Transporte para todo o percurso com motorista guia;

• Todas as visitas indicadas no programa;

• Taxas de Cidade;

• Voos;

• Vistos e documentos pessoais são da responsabilidade do cliente;

• Quaisquer itens ou assuntos não mencionados como incluídos;



Hotéis
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Hotéis 4*:

• Porto – Hotel Vila Galé Porto 4* ou similar

• Guimarães – Hotel Guimarães 4* ou similar

• Régua (Douro) – Hotel da Régua 4* ou similar

• Coimbra – Vila Galé Coimbra 4* ou similar

• Évora – Hotel Mar D’Ar Muralhas 4* ou similar

• Lisboa – Hotel Mundial 4* ou similar

Hotéis 5*:

• Porto – Hotel Infante Sagres 5* ou similar

• Guimarães – Pousada do Mosteiro 5* ou similar

• Pinhão (Douro) – Hotel Vintage House 5* ou similar

• Coimbra – Quinta das Lágrimas 5* ou similar

• Évora – Pousada do Convento 5* ou similar

• Queluz (Lisboa) – Pousada de Queluz 5* ou similar



Informação Útil:
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Qualquer um dos hotéis e restaurantes mencionados pode ser substituído por

outro semelhante sujeito à disponibilidade.

Podemos oferecer programas customizados e específicos de acordo com

suas solicitações de datas, dependendo da disponibilidade dos hotéis.

O programa pode ser estendido com noites anteriores e posteriores de

acordo com os pedidos dos clientes.

O programa também pode ser executado em self drive.

O check-in nos hotéis é após as 15h00. Chegadas antes desse horário terão

depósito para bagagem.

O check-out é até às 11:00, no entanto, você pode guardar sua bagagem no

hotel até o momento do transfer

Seguro Covid 19 disponível sob consulta



Condições Gerais:
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Todos os preços são sob consulta (On Request) de acordo com o número de

participantes, hotel, regime de alojamento e época do ano.

Programa para no mínimo 2 pessoas.

Nós nos reservamos o direito de corrigir bugs ou erros publicados no

programa.

Os serviços citados estão sujeitos a confirmação de disponibilidade no

momento da compra.

Todos os encargos bancários derivados dos pagamentos serão suportados

pelo cliente.

Devido à Covid 19, a Highsun reserva-se o direito, com aviso prévio, de fazer

alterações nas tarifas, fornecedores e atividades e, obviamente, isso só

acontecerá quando totalmente justificado.




