
4º Dia (Terça): Lisboa / Óbidos / Alcobaça / Batalha / Coimbra
 Café da manhã. Saída de Lisboa para Óbidos. Visita pedonal à vila medieval amuralhada, incluindo a igreja de Santa
Maria. Continuação para Alcobaça para visita da igreja e Claustro do mosteiro. Continuação para a Nazaré, típica vila de
pescadores. Visita ao miradouro. Partida para a Batalha com visita ao mosteiro de Santa Maria da Vitória, obra-prima do
gótico ao manuelino. Continuação para Coimbra, histórica cidade de múltiplas tradições à sua secular Universidade.
Hospedagem.

5º Dia (Quarta): Coimbra / Aveiro / Porto
 Café da manhã. Panorâmica da cidade observando o rio Mondego, os conventos de Santa Clara, Sé velha e igreja de
Santa Cruz, entre muitos outros pontos turísticos. Visita à antiga e prestigiada universidade, que formou muitos ilustres
em várias áreas da sociedade. Partida para Aveiro, cidade dos canais e dos deliciosos “ovos-moles”, apreciado doce
regional. Continuação para a cidade do Porto. Hospedagem.

 
 

6º Dia (Quinta): Porto
 Café da manhã. Dia dedicado à segunda maior cidade de Portugal. Panorâmica com um olhar sobre a Sé, praça da
Liberdade onde se situa a estátua de D. Pedro IV de Portugal (D. Pedro I no Brasil), igreja e torre dos Clérigos e Foz.
Cruzeiro em barco de turismo pelo rio Douro, admirando os bairros típicos e núcleo histórico que foi declarado
Património da Humanidade pela Unesco. Visita ainda a prestigiadas caves com degustação do famoso Vinho do Porto.
Tempo livre na cidade para visitas ou compras ao gosto pessoal. Hospedagem.

7º Dia (Sexta): Porto / Braga / Guimarães / Peso da Régua
 Café da manhã. Partida para Braga. Visita ao santuário do Bom Jesus e panorâmica da cidade que possui a mais
antiga catedral de Portugal. Continuação para Guimarães, cidade berço da nacionalidade portuguesa. Visita ao
emblemático castelo e percurso pedonal no centro histórico da cidade onde poderá admirar as suas velhas muralhas,
ruas estreitas e casas senhoriais. Continuação para Vila Real. Visita ao solar de Mateus, extraordinário exemplar do
barroco. Chegada a Peso da Régua. Hospedagem.

8º Dia (Sábado): Peso da Régua / Viseu / Fátima
 Café da manhã. Panorâmica do vale do rio Douro, Património paisagístico da Humanidade, conti-nuando para Viseu.
Visita pedonal ao centro histórico da cidade com destaque para a rua Direita, Sé e igreja da Misericórdia. Partida para
Fátima. Visita ao santuário, local que evoca as aparições em 1917 de Nossa Senhora aos três pastorinhos, hoje local
de peregrinação mundial, com desta-que para a Capelinha das Aparições e a Basílica, onde se encontram os túmulos
de Lúcia, Jacinta e Francisco. Visita ainda a Valinhos, casa dos pastorinhos e loca do anjo, incontornáveis locais de
culto. Tempo para compromissos religiosos. Hospedagem. Possibilidade de assistir a missa vespertina e à noite a
não perder a procissão das velas.

 
 

9º Dia (Domingo): Fátima / Tomar / Lisboa
 Café da manhã. Partida para Tomar. Visita ao convento de Cristo, uma jóia arquitectónica e histó-rica desta cidade
com destaque para a janela do capítulo em estilo manuelino. Partida para Lis-boa. De tarde, continuação da
panorâmica de Lisboa, focada em Belém, com visita ao mosteiro dos Jerónimos, obra manuelina singular onde se
encontram os túmulos de ilustres personalidades como Vasco da Gama ou Luis de Camões. Tempo livre para
apreciar o famoso pastel de Belém. Visita ainda à torre de Belém, antigo baluarte defensivo que actualmente é um
símbolo da cidade. Hospedagem.

 
 

7 Maravilhas de Portugal
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10 dias
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10 abril 2022

Roteiro >

1º Dia (Sábado) Brasil / Lisboa
 Saída em voo com destino a Lisboa. Noite e refeição a bordo.

2º Dia (Domingo) Chegada a Lisboa
 Chegada ao aeroporto de Lisboa. Recepção e transporte ao hotel.
Hospedagem. Às 19h30 na recepção do hotel terá lugar reunião com o
guia para apresentação dos participantes.

 
 

3º Dia (Segunda) Lisboa / Sintra / Cascais / Estoril / Lisboa
 Café da manhã. Breve visita panorâmica da cidade de Lisboa com destaque para a perspectiva
do bairro de Alfama com a catedral, praça do Comércio e Rossio. Partida pela Costa do Sol com
panorâmica de Cascais e Estoril, localidades encantadoras e viradas para o mar. Saída para a
vila de Sintra, património da humanidade. Visita ao emblemático palácio da Pena,
estrategicamente construído em local de rara beleza. Tempo na vila para compras e apreciar os
doces regionais. À noite sugerimos opcionalmente jantar típico com fados. Hospedagem.



10º Dia (Segunda): Lisboa / Cidade de origem
 Café da manhã e traslado privativo para o aeroporto.
(Quarto disponível até às 12h00).
Fim dos nossos serviços nesta programação.

 
 

Serviços Incluídos
• Circuito em ônibus de turismo;
• Guia acompanhante profissional;
• Hospedagem nos hotéis previstos ou similares com café da manhã;
• Excursão Sintra, Cascais e Estoril e com guia local (dia 3);
• Visita ao palácio da Pena em Sintra (dia 3);
• Visita ao mosteiro de Alcobaça (dia 4);
• Visita ao mosteiro da Batalha (dia 4);
• Visita à universidade de Coimbra (dia 5);
• Visita guiada em: Porto (dia 6);
• Cruzeiro do Douro de 1 hora em barco turístico (dia 6);
• Visita a caves de Vinho do Porto (dia 6);
• Visita ao santuário de Bom Jesus (dia 7);
• Visita ao castelo de Guimarães (dia 7);
• Visita ao solar de Mateus em Vila Real (dia 7);
• Visita ao santuário de Fátima (dia 8);
• Visita ao convento de Cristo em Tomar (dia 9);
• Visita ao mosteiro dos Jerónimos (dia 9);
• Visita à torre de Belém (dia 9);
• Traslados de chegada e saída;
• Taxas hoteleiras incluídas;

Os preços não incluem
• Passagens aéreas. Consulte as nossas tarifas especiais;
• Seguro de viagens europeu (Schengen);
• Tudo que não esteja incluído no programa

Hotéis Previstos
LISBOA - Lutécia Smart Design **** (Centro)
COIMBRA - Vila Galé Coimbra **** (Centro)
PORTO - Vila Galé Porto **** (Centro) / Holiday Inn Porto Gaia ****
(Gaia)
PESO DA RÉGUA - Régua Douro **** (Centro)
FÁTIMA - Santa Maria **** (Centro)
LISBOA - Lutécia Smart Design **** (Centro)

Cidade do Porto - Portugal
Cidade Óbidos - Portugal


