
Portugal Essencial

1 2  d i a s  /  1 1  n o i t e s

Dia 1 – Porto
Receção no aeroporto e transfere
para o hotel.
Resto do dia livre para descanso.

Dia 2 – Porto
Pequeno-almoço no hotel.
Tour de dia inteiro ao Porto em
transporte privativo.
O Porto é a segunda maior cidade de
Portugal e é detentora de uma
beleza única. Conhecida pelo Vinho
do Porto e pelo rio Douro, esta é uma
cidade vibrante, com uma enorme
vida cultural e artística, onde em
cada esquina há algo surpreendente
para ver e experimentar.
Lugares a visitar: o centro histórico
que é Património da UNESCO,
Ribeira (um antigo bairro perto do rio,
que faz parte da bela paisagem do
Porto), a Torre dos Clérigos e a
Catedral (ambos criado no Século
XVIII), a Estação de São Bento, o
Palácio da Bolsa e, claro, as caves
do Vinho do Porto.
Almoço livre. Resto da tarde livre.
Regresso ao hotel e alojamento.

Dia 3 – Porto / Guimarães /
Braga / Porto
Pequeno-almoço no hotel e saída
para Guimarães, berço de Portugal,
para visitar o imponente Castelo, o
Palácio dos Duques de Bragança e o
centro histórico que é Património
Mundial da UNESCO onde se
encontra um labirinto de belas ruas e
pequenas praças que parecem
abraçar quem chega.
Após o almoço, saída para Braga e
visita a esta cidade fundada pelos
Romanos no tempo de César
Augusto e com mais de 2000 anos
de história, visitando a Sé (uma das
mais antigas da Europa), o centro
histórico da Cidade e os Santuários
do Sameiro e Bom Jesus (Património
Mundial da UNESCO e umas das
obras primas do barroco).
Regresso ao Porto, ao hotel e
alojamento.
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Dia 4 – Porto / Aveiro / Coimbra
Pequeno-almoço no hotel, check out
e saída para Aveiro.
Breve visita a esta cidade banhada
pelos canais da ria e à Costa Nova
com as suas casas típicas.
Terminada a visita, continuação para
Ílhavo e visita ao Museu das
porcelanas Vista Alegre.
Seguiremos para a região da
Bairrada, onde poderão provar a
especialidade gastronómica do leitão
assado em forno de lenha (almoço
livre).
De tarde, continuação para Coimbra
e visita à Universidade, Penedo da
Saudade, Sé Velha e Porta da
Barbacã.
Alojamento.

Dia 5 – Coimbra / Tomar / Golegã
/ Constância / Tomar
Pequeno-almoço no hotel, check out
e saída atravessando o interior da
região centro com as suas florestas
até à cidade de Tomar, local onde
estiveram os Cavaleiros Templários
e sede da Ordem de Cristo, fundada
pelo Infante D. Henrique.

Visita ao Convento de Cristo,
edificado entre os séculos XVI e
XVIII e onde se destacam a Charola
dos Templários, o claustro de D.
João III e a Janela Manuelina da sala
do Capítulo. Descendo, podemos
admirar a Igreja de São João Batista
e a Sinagoga. Almoço livre.
De tarde, visita à Barragem do
Castelo de Bode, a Constância onde
viveu Luís de Camões, ao Castelo de
Almourol, castelo construído pelos
Templários no meio do Rio Tejo e
passagem pela vila da Golegã,
capital do cavalo onde poderão
admirar o pórtico manuelino da Igreja
de Santa Maria, ponto de passagem
obrigatório de um dos Caminhos de
Santiago.
Regresso a Tomar ao final da tarde e
alojamento.
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Dia 6 – Tomar / Fátima / Batalha /
Tomar
Pequeno-almoço no hotel.
Tour de meio dia para visitar duas
das principais atrações da região.
Visita a Fátima, centro religioso de
Portugal, onde encontraremos um
imponente Santuário dedicado a
Nossa Senhora de Fátima. De
seguida partida para Batalha para
visitar o seu mosteiro, um dos
monumentos mais extraordinários de
Portugal, pela sua arquitetura que fez
com que levasse cerca de 200 anos
a construir e que também é
Património Mundial da UNESCO.
Depois da visita, atravessamos a
região das Serras de Aire e Santo
António e visita às grutas de Alvados
ou Santo António.
Regresso a Tomar e resto de dia
livre.

Dia 7 – Tomar / Alcobaça /
Nazaré / Óbidos / Lisboa
Pequeno-almoço no hotel e check
out.
Início do tour que começa na zona
Oeste de Portugal junto à costa para
visitar o Mosteiro de Alcobaça, um
monumento extraordinário do século

XIII, seguindo-se depois a vila
piscatória da Nazaré, que tem uma
cultura muito própria e onde vamos
poder ver o lugar do Sítio e a Igreja
de Nossa Senhora da Nazaré com
uma vista maravilhosa sobre a praia.
Para o almoço não perder o ótimo
marisco e peixe fresco.
Pela tarde, visita a Óbidos, uma
localidade medieval cercada por
muralhas, para visitar as ruas
pitorescas e o castelo.
Transporte para Lisboa. Chegada,
check in no hotel e alojamento.

Dia 8 – Lisboa
Pequeno-almoço no hotel.
Tour de dia completo para visitar a
principal cidade de Portugal.
Pela manhã visita ao centro histórico,
Sé e Castelo de São Jorge.
À tarde, visita à zona de Belém com
visita ao Museu Nacional dos
Coches, o Mosteiro dos Jerónimos e
a icónica Torre de Belém ambos
Património Mundial da UNESCO.
Regresso ao hotel e alojamento.
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Serviços incluídos:

• 11 noites em hotéis 4*, com pequeno-almoço incluído;
• Transfers de e para o aeroporto;
• Transporte particular com motorista durante todo o itinerário;
• Entradas nos monumentos mencionados;
• Visita a caves de Vinho do Porto com degustação de vinho;
• Visita a Adega no Alentejo, com prova de vinho e azeite;
• Entrada no monumentos mencionados.

Dia 9 – Lisboa / Sintra / Cascais
/ Estoril / Lisboa
Pequeno-almoço no hotel e saída
para Sintra, um lugar mágico perto
de Lisboa.
Visita ao Palácio Nacional da Pena,
o monumento mais emblemático de
Sintra, construído em um dos pontos
mais altos da região, rodeado por um
parque natural de beleza incontável,
seguido de visita ao centro histórico
e Palácio Nacional de Sintra.
À tarde, visita ao Cabo da Roca, o
local mais ocidental da Europa,
seguindo-se depois para a bela
cidade de Cascais, a Riviera
Francesa de Portugal. Termina-se
com um tour panorâmico pelo Estoril,
conhecido por ter o maior casino da

Europa e que serviu de inspiração
para o criador da personagem de
James Bond, o agente secreto 007.
Regresso a Lisboa e alojamento no
hotel.

Dia 10 – Lisboa / Évora / Lisboa
Pequeno-almoço no hotel.
Partida para a região do Alentejo,
conhecida pelas tradições
preservadas e gastronomia única,
para visitar a cidade de Évora,
Património Mundial da UNESCO.
Através do labirinto de pequenas
ruas que nos levam ao passado,
visitar-se-á o Templo de Diana, a Sé,
a Praça do Giraldo e a Capela dos
Ossos, que tem tanto de mística
quanto de arrepiante.

À tarde, e no regresso para Lisboa,
faremos uma paragem para
conhecer um dos principais
produtores de vinho nacional onde
efetuaremos a visita à adega com
prova de vinho e azeite. Chegada a
Lisboa, regresso ao hotel e
alojamento.

Dia 11 – Lisboa
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre
para continuar a explorar Lisboa.

Dia 12 – Lisboa
Pequeno-almoço no hotel, check out
e manhã livre.
Em hora a combinar, transfer para o
aeroporto de Lisboa.
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