
1º dia, 30 de dezembro – Lisboa
Chegada ao Aeroporto de Lisboa e transfer privado para o
hotel.
Resto do dia livre e de lazer.
Regresso ao hotel e alojamento.
Alojamento: Hotel Plaza 4* ou similar.

2º dia, 31 de dezembro – Lisboa
Pequeno-almoço no hotel e saída para um tour regular de
meio dia em Lisboa, com passagem pelos pontos de maior
interesse turístico da cidade.
Tarde livre.
Sugerimos que dê as boas vindas ao novo ano num dos
incríveis restaurantes de Lisboa ou festeje na rua, na Praça
do Comércio, com concertos e fogo-de-artifício.
Regresso ao hotel e alojamento.

3º dia, 1 de janeiro – Lisboa
Pequeno-almoço no hotel.
Hoje aproveite o dia para dar as boas vindas ao novo ano
enquanto explora a bela cidade de Lisboa.
Regresso ao hotel e alojamento.

4º dia, 2 de janeiro – Lisboa / Óbidos / Nazaré /
Aveiro / Porto
Pequeno-almoço no hotel e check out. Transfer privado até
ao Aeroporto de Lisboa para ir buscar o seu carro alugado.
O seu destino final hoje é o Porto, mas, no caminho, fará
algumas paragens para descobrir alguns tesouros de
Portugal. A sua primeira paragem é em Óbidos, uma aldeia
construída dentro de antigas muralhas que ainda mantém o
traçado medieval, conhecida como a "Aldeia da Rainha",
pois foi sempre governada por rainhas portuguesas que a
recebiam como parte do dote. Aqui pode visitar a Igreja de
Santa Maria, com pinturas de Josefa de Óbidos, e caminhar
pelas suas ruas para admirar o artesanato e provar a
famosa ginjinha. A sua próxima paragem é Nazaré, uma
típica aldeia piscatória com tradições perdidas no tempo.
Recentemente, tornou-se famosa mundialmente pelas suas
ondas gigantes, que atraem surfistas de todo o mundo. No
Sítio pode admirar a paisagem mágica da praia da Nazaré.
Depois, e se quiser, desça ao centro da cidade no elevador
e aproveite para tirar belas fotografias e caminhar perto da
praia, onde pode admirar algumas mulheres com o vestido
típico das sete saias, as barracas com peixe seco, e outras
características típicas desta vila. (Continua na próxima
página)
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4º dia, 2 de janeiro – Lisboa / Óbidos / Nazaré / Aveiro
/ Porto (Continuação)
Fará uma última paragem antes de chegar ao Porto, desta
vez em Aveiro. Desfrute da capital da Ria, uma vasta lagoa
onde a água doce do rio Vouga se junta ao mar. Aveiro é
atravessada por canais, autênticas ruas de água, ao longo
das quais se podem ver deslizar os barcos de cauda longa e
colorida conhecidos como barcos moliceiros. Originalmente
fundada no tempo do Imperador Romano Marcus Aurelius,
Aveiro é hoje uma das cidades mais interessantes da costa
portuguesa, conhecida como a "Veneza Portuguesa".
De volta à estrada, em direção ao Porto.
Chegada e check in no hotel.
Alojamento: Hotel Vila Galé Porto 4* ou similar.

5º dia, 3 de janeiro – Porto
Pequeno-almoço no hotel.
De manhã desfrute de um tour a pé de meio dia, com guia
local. Visite o centro histórico, um Património da UNESCO,

a zona da Ribeira (um antigo bairro perto do rio, que cria
parte da bela paisagem do Porto), veja a Torre dos Clérigos
(erguida no século XVIII), a Catedral (século XVIII), e o
Palácio da Bolsa.
À tarde, visita a uma Adega de Vinho do Porto com prova de
vinhos. Resto do dia livre e de lazer.
Regresso ao hotel e alojamento.

6º dia, 4 de janeiro – Porto / Douro (opcional) / Porto
Pequeno-almoço no hotel.
Dia livre. Sugerimos que faça um passeio de dia inteiro pela
região do Douro, sendo a primeira região do mundo a ser
definida para o vinho e famosa por ter uma paisagem
invulgar. Explore o Vale do Douro e entre na cultura do
vinho, através de uma visita a uma quinta com prova de
vinhos e almoço num restaurante local.
Regresso ao Porto e alojamento.
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7º dia, 5 de janeiro – Porto / Coimbra
Pequeno-almoço no hotel e check out.
Conduza até Coimbra, a cidade mais importante do centro
de Portugal, e uma das mais belas e históricas cidades de
Portugal, com o deslumbrante rio Mondego aos seus pés.
Coimbra é conhecida como "Cidade dos Estudantes", por
ser o lar da primeira Universidade de Portugal, bem como
uma das mais antigas da Europa e também Património
Mundial da UNESCO.
Alojamento: Hotel Vila Galé Coimbra 4* ou similar.

8º dia, 6 de janeiro – Coimbra / Tomar / Lisboa
Pequeno-almoço no hotel e check out.
Antes de se dirigir para Lisboa, faça uma paragem em

Tomar, antiga sede da Ordem dos Templários, onde pode
ver o Convento de Cristo, outro sítio classificado pela
UNESCO como Património Mundial, a Sinagoga, e a Igreja
de São João Baptista.
De volta à estrada, chegada a Lisboa e check in no hotel.
À noite, desfrute de um jantar de despedida com espetáculo
de fado. Regresso ao hotel e alojamento.
Alojamento: Hotel Plaza 4* ou similar.

9º dia, 7 de janeiro – Lisboa
Pequeno-almoço no hotel e check out.
Dirija-se ao aeroporto de Lisboa, entregue o seu carro
alugado, e embarque no voo escolhido.
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Serviços Incluídos:

• Alojamento nos hotéis mencionados 
ou similar, em Quarto Duplo, em 
regime de alojamento e pequeno-
almoço;

• Viatura com GPS incluído, a partir de 
dia 2 de janeiro até dia 7 de janeiro 
(nota: os condutores devem ter, no 
mínimo, 21 anos, e mínimo de um ano 
de carta de condução);

• Tour de meio dia a pé pela cidade do 
Porto;

• Visita à Cave do Vinho do Porto com 
prova de vinhos em visita regular.

• Jantar com espetáculo de Fado, em 
Lisboa.

Serviços Não Incluídos:

• Taxas de cidade;
• Voos & visas;
• Quaisquer itens ou assuntos não 

mencionados como incluídos.
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Preços

Preços por pessoa / em euros (€) / NET / com IVA
(Sujeitos a disponibilidade)

NOTA: Para seguros opcionais para o seu carro alugado, consulte-nos.
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Nº Pax Double Sup. SGL

2 Pax 1275€ 452€

3 Pax 1138€ 452€

4 Pax 1065€ 452€

5 Pax 1023€ 452€

6 Pax 1075€ 452€

7 Pax 1044€ 452€

8 Pax 1021€ 452€

9 Pax 1002€ 452€

P r e ç o s  d e s d e  1 0 0 2 €


