
Vinhos do Algarve

5  d i a s  /  4  n o i t e s

Dia 1 – Faro / Estói
Receção no aeroporto.
Transfer para o hotel e check in.
Visita à cidade de Faro. Jantar típico
num restaurante local.
Alojamento: Pousada Palácio de
Estói 4* ou similar

Dia 2 – Estói / Silves / Monchique /
Estói
Pequeno-almoço na pousada.
Visita à pitoresca vila de Estói,
continuação para Silves, onde iremos
visitar o castelo, a sé e o museu de
arqueologia, um lugar único, repleto de
peças históricas que contam sobre a
região. Paragem para degustação de
vinhos produzidos na região.
Depois, desceremos a pé ao lado do
rio Arade. Almoço livre.
Depois de almoço, seguiremos até

Monchique, onde antes iremos fazer
uma breve paragem no Spa Termal de
Caldas de Monchique, um lugar
pitoresco cheio de história e com uma
beleza natural sem igual. Veremos
algumas das nascentes termais mais
conhecidas.
Regresso a Estói.
Jantar na Pousada e alojamento.

Dia 3 – Estói / Ria Formosa / Estói
Pequeno-almoço na pousada.
Saída em direção à Ria Formosa com
as suas águas calmas e ricas em vida
marinha são o cenário ideal para um
passeio de barco. Aqui podem-se ver
camaleões, cavalos-de-mar e muitas
espécies de aves. Almoço na praia
incluído.
Tarde livre.
Jantar e alojamento na Pousada.

Dia 4 – Estói / Lagoa / Estói
Pequeno-almoço na pousada.
Saída em direção a Lagoa, visita a
uma quinta da região com prova
comentada de quatro Vinhos Top,
acompanhada por um snack regional
de pão fresco, presunto ou chouriço,
azeitonas, manteiga e paté.
De seguida, visita guiada à adega e à
cave.
Tarde livre.
Jantar num restaurante local.

Dia 5 – Estói / Faro
Pequeno-almoço no hotel e check out.
Transfer do hotel para o aeroporto de
Faro.
Fim dos nossos serviços.
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Serviços incluídos:

• 4 noites no hotel mencionado em 
quarto duplo ou twin, com 
pequeno-almoço incluído;

• Transfers de e para o aeroporto;
• 4 jantares;
• 2 almoços;
• Visitas e provas mencionadas;
• Passeio de barco na Ria 

Formosa.


