
Love Portugal

8  d i a s  /  7  n o i t e s

Dia 1 – Lisboa
Receção no aeroporto, transfere para o hotel e check in.
Dia livre para explorar Lisboa. Regresso ao hotel e alojamento.

Dia 2 – Lisboa
Pequeno-almoço no hotel.
Ponto de encontro no hotel para visitar Belém, uma área de Lisboa onde poderá
visitar o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém, ambos do século XV e parte
do Património Mundial da UNESCO. Após a visita, haverá tempo para provar os
famosos Pastéis de Belém, uma confeitaria tradicional de Lisboa.
À noite, jantar no restaurante Fado em Si, no bairro típico de Alfama, com
espetáculo de Fado.
Regresso ao hotel e alojamento.

Dia 3 – Lisboa / Sintra / Cabo da Roca / Cascais / Lisboa
Pequeno-almoço no hotel.
Sintra é uma vila mágica perto de Lisboa que vale a pena visitar pelo menos uma
vez na vida. Visitaremos o Palácio Nacional da Pena, o monumento mais
emblemático de Sintra, construído em um dos pontos mais altos da região,
seguido de uma visita ao centro da cidade, local ideal para almoço livre.
À tarde, ida ao Cabo da Roca situado no ponto mais ocidental da Europa
continental, seguindo-se depois a visita à linda vila de Cascais, considerada a
Riviera francesa de Portugal.
Regresso a Lisboa para explorar a cidade e descansar um pouco. Regresso ao
hotel e alojamento.
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Dia 4 – Lisboa / Tomar / Fátima
Pequeno-almoço no hotel, check out e saída de Lisboa em direção a norte, à
cidade de Tomar.
Visita ao Convento de Cristo, monumento excecional, que é Património Mundial
da UNESCO e foi a sede dos Cavaleiros Templários em Portugal.
Depois do almoço em Tomar, continuação da viagem até Fátima, o epicentro
religioso de Portugal, onde Nossa Senhora apareceu há pouco mais de 100 anos
aos 3 pastorinhos. Aqui teremos tempo para visitar o Santuário, com as 2
basílicas e a pequena capela das Aparições.
Jantar em Fátima num restaurante local.
Alojamento.

Dia 5 – Fátima / Coimbra
Pequeno-almoço no hotel e check out.
Saída de Fátima para Coimbra, a cidade do conhecimento, onde fará um tour
panorâmico pela cidade.
Coimbra é conhecida por ter a primeira Universidade de Portugal, uma das mais
antigas da Europa e que é também Património Mundial da UNESCO. Começará a
visita pela Universidade, e depois poderá ver a Biblioteca Joanina, considerada
uma das mais belas bibliotecas do mundo.
À noite, o jantar é num restaurante local para poderem saborear um prato típico
da região.
Alojamento.

Dia 6 – Coimbra / Porto
Pequeno-almoço no hotel, check out e saída para a cidade do Porto.
Terá a oportunidade de visitar e conhecer os principais locais e monumentos da
cidade: desde a Sé do Porto, a Livraria Lello, a Estação Ferroviária de São Bento
e a Torre dos Clérigos. Poderá, também, visitar lugares repletos de tradição e
cultura e receber detalhes importantes sobre as ruas e praças do centro histórico
da cidade. Mais tarde, fará uma visita às caves do vinho do Porto na cidade de
Gaia, situada na margem sul do rio Douro.
Jantar de despedida no restaurante De Castro.
Alojamento.
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Serviços incluídos:

• 7 noites em hotéis de 4*, com pequeno-almoço incluído;
• Transporte privado em autocarro de turismo com ar condicionado e Wi-Fi;
• Motorista guia em inglês até 8 pax;
• Guia em inglês após 9 a 15 pax;
• Jantar de boas vindas em Lisboa com espetáculo de Fado (1ª noite);
• Jantar em restaurante local (4ª e 5ª noite);
• Jantar de despedida no Porto (6ª noite);
• Entradas: Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém, Palácio da Pena, 

Convento de Cristo, Universidade e Biblioteca Joanina, Livraria Lello;
• Degustação de Pastel de Belém (1 Pastel por pax);
• Cruzeiro no rio Douro de 1 hora;
• Visita às Caves do Vinho do Porto, com degustação de vinho.

Dia 7 – Porto / Douro / Porto
Pequeno-almoço no hotel.
Sendo a Primeira Região do mundo a ser demarcada pelo vinho, o Vale do Douro
é hoje Património Mundial da UNESCO, e famosa por ter um cenário invulgar.
Irá explorar o Vale do Douro, tendo oportunidade de visitar uma quinta com
degustação de vinhos e fará um cruzeiro no rio Douro com duração de uma hora.
Deixe-se maravilhar com toda esta experiência!
Regresso ao hotel e alojamento.

Dia 8 – Porto
Pequeno-almoço no hotel e check out. Fim dos nossos serviços.
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