
Das Belezas do Douro ao Li toral  
Algarvio ,  pela míst ica EN2

( P o s s i b i l i d a d e  d e  s e l f - d r i v e )

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

1º dia – Porto
Chegada ao Aeroporto do Porto e
transfer para o hotel.

2º dia – Porto / Vila Real / Chaves
Pequeno-almoço no hotel, check out e
saída em direção ao Peso da Régua.
Breve visita a esta cidade onde outrora
eram carregados os Barcos Rabelo,
que transportavam as pipas com os
vinhos do Douro para adegas de Gaia,
onde era envelhecido para fazem o
famoso Vinho do Porto. Continuação
para Vila Real e visita à Casa de
Mateus, incluindo visita aos Jardins e
aperitivo de Vinho do Porto. Terminada
a visita, almoço.
De tarde, continuação para Chaves,
estância termal conhecida desde o
tempo dos Romanos, e visita da parte
antiga da cidade com o seu casario e
traçado medieval, a Torre de
Menagem, Ponte Romana e Praça de
Camões. Tempo livre para poderem
provar as famosas empadas de
Chaves.
Jantar e alojamento.

3º dia – Chaves / Bisalhães /
Lamego / Viseu
Pequeno-almoço no hotel e check out.
Começo da descida da EN2 em
direção ao Sul, começando por
atravessar a belíssimas montanhas
transmontanas até Bisalhães. Breve
paragem para poderem admirar as
famosas peças de “Barro Preto de
Bisalhães”, declarado pela UNESCO
como Património da Humanidade.
Após a visita, continuamos em direção
ao rio, podendo admirar as encostas
escarpadas com as suas vinhas, onde
se colhem as uvas com que se fazem
os famosos vinhos do Douro. Visita à
Quinta da Pacheca, com prova de
vinhos e almoço.
Terminado o almoço, continuação para
Lamego. Visita ao centro histórico e ao
Santuário de Nossa Senhora dos
Remédios.
Continuamos pelo lindo Vale do Paiva
até Viseu. Chegada e passeio pedonal
pela parte histórica, passando a Rua
Direita com o seu casario antigo e o
seu comércio tradicional, a Catedral, a
Igreja da Misericórdia e as antigas
muralhas.
Jantar e alojamento.
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4º dia – Viseu / Vila Nova de
Poiares / Abrantes
Pequeno-almoço no hotel e check out.
Saída em direção ao Caramulo pela
EN2 com visita ao Museu, reconhecido
como um dos mais interessantes da
Europa, onde a pintura e a beleza dos
automóveis antigos se misturam.
Continuamos a atravessar o maciço
central com as suas paisagens e
albufeiras das barragens até
Penacova. Visita ao miradouro sobre o
rio Mondego e continuação para Vila
Nova de Poiares. Pausa para almoço.
Continuação pelo coração florestal do
País, seguindo o curso do rio Ceira até
Góis, Álvares, Pedrogão Grande e
Miradouro de Nossa Senhora da
Confiança, de onde se tem uma
panorâmica da barragem do Cabril.
Breve paragem.
Seguimos para a Sertã, para
visitarmos o Picoto da Melriça, centro
geodésico de Portugal Continental,
continuando depois por Vila de Rei até
Abrantes. Visita ao Vale do Outeiro,
antigo baluarte defensivo e de onde se
pode admirar um belíssimo panorama
sobre o rio Tejo.
Jantar e alojamento.

5º dia – Abrantes / Montemor-o-
Novo / Évora
Pequeno-almoço no hotel e check out.
Saída em direção a Ponte de Sor para
visita ao Museu Municipal, dedicado ao
arroz, instalado no centro de Artes e
Cultura.
Após a visita, iremos contornar a
albufeira da Barragem de Montargil a
caminho de Montemor-o-Novo, com
breve paragem no Ciborro onde se
encontra o marco que sinaliza o
quilómetro 500 da EN2. Chegada a
Montemor-o-Novo e visita ao castelo,
com uma magnifica vista sobre a
planície alentejana.
Após a visita, continuação para Évora,
por Santiago de Escoural e São
Sebastião da Giesteira. Chegada e
almoço regional.
De tarde, visita à cidade. incluindo o
Templo Romano de Évora, também
conhecido como Templo de Diana, a
Sé e a Igreja de São Francisco, onde
se encontra a Capela dos Ossos,
seguida de visita a uma adega de
produção de vinhos e azeites, com
degustação.
Jantar e alojamento.
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6º dia – Évora / São Brás de
Alportel / Estói / Faro
Pequeno-almoço no hotel e check out.
Retomamos a EN2, atravessando a
planície alentejana e passando pelas
suas aldeias de casa brancas
decoradas com barras azuis ou
amarelas, e contornando as albufeiras
das barragens de Odivelas e do Roxo
até Aljustrel, com breve panorâmica da
área da exploração mineira.
Após a visita, seguimos para o trecho
que é considerado como “Estrada
Património” com a travessia da Serra
do Caldeirão, com breves paragens em
Cortelha e Barranco do Velho, duas
aldeias típicas da serra algarvia onde
poderá provar o presunto e a
aguardente de medronho. Continuação
para São Brás de Alportel e almoço
típico serrano.

Após o almoço, visita ao Museu do
Traje Algarvio, onde nas suas dezoito
salas poderá admirar os diferentes
trajes do Algarve. Após a visita,
continuação para Estói e visita à Villa
Romana de Milreu, vila construída no
século I e ocupada até ao século XI.
Continuação para Faro, jantar e
alojamento.

7º dia – Faro / Olhão / Ria Formosa
/ Faro
Pequeno-almoço no hotel.
Visita à parte antiga da cidade
incluindo o Arco da Vila, Porta Nova e
Catedral.
Depois da visita, continuação para
Olhão, cidade conhecida como a
“Cidade Cubista” (na parte histórica da
cidade, as casa têm forma cúbica com
as tradicionais açoteias e chaminés

trabalhada). Tempo livre para poderem
caminhar e visitar o Mercado
Municipal, um dos ex-libris da cidade.
Continuação para o cais e embarque
para um lindíssimo passeio de barco
pelas Ria Formosa, com os seus
canais e Ilhas, com almoço típico à
base de peixe em uma das ilhas.
Terminado o passeio, regresso a Faro.
Jantar e alojamento.

8º dia – Faro
Pequeno-almoço no hotel e check out.
Em hora a determinar, transfer para o
aeroporto de Faro e embarque no voo
escolhido.

Serviços Incluídos:

• Alojamento em hotéis 4* ou 
similar, em regime de Meia 
Pensão;

• Transfer do Aeroporto para o 
hotel e vice versa;

• Almoços mencionados (5) em 
restaurantes locais;

• Transporte para todo o 
itinerário com motorista de 
turismo/guia, ou em self-drive;

• Todas as visitas indicadas no 
roteiro.
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