
1º Dia (Quinta): Brasil / Lisboa
 Saída em voo com destino a Lisboa. Noite e refeição a bordo.
2º Dia (Sexta): Chegada a Lisboa
 Chegada ao aeroporto de Lisboa. Recepção e traslado privativo para o hotel. Hospedagem. Às 19h30 na recepção
do hotel terá lugar reunião com o guia para apresentação dos participantes. 
3º Dia (Sábado): Lisboa / Évora / Albufeira
 Café da manhã. Saída para Arraiolos. Visita à vinícola Monte da Ravasqueira prestigiada adega e produção
vinícola, com prova de vinho. Continuação para Évora. Visita a pé da histórica cidade Património Mundial,
passando junto ao Templo de Diana, Sé, praça do Giraldo, igreja de São Francisco e possibilidade de visita à
célebre capela dos Ossos (opcional). Continuação atravessando a região do Alentejo com destino ao Algarve.
Chegada a Albufeira. Hospedagem.
4º Dia (Domingo): Albufeira / Lagos / Albufeira
Café da manhã. Saída para a região do Barlavento Algarvio para Sagres. Visita ao Cabo de São Vicente e
Fortaleza, promontório natural do Sudoeste de Portugal continental. Visita à Ponta de Piedade, catedral das
falésias algarvias próximo de Lagos. Paragem nesta cidade para sempre ligada à história marítima nacional.
Tempo livre. Continuação pela cidade portuária de Portimão e regresso à turística cidade de Albufeira. Aproveite
para percorrer a praia e a zona comercial envolvente. Hospedagem.
5º Dia (Segunda) Albufeira / Tavira / Lisboa
 Café da manhã. Saída para Vilamoura. Panorâmica e paragem para fotos junto à marina. Continuação para Faro,
capital da província algarvia, onde se realça o núcleo histórico amuralhado, com acesso pelos Arcos da Vila, do
Repouso e Porta Nova até à catedral. Saída para a região do Sotavento Algarvio até Tavira. Tempo para visita à
típica cidade do rio Gilão. Partida de regresso a Lisboa. À noite sugerimos opcionalmente jantar típico com fados.
Hospedagem.
6º Dia (Terça) Lisboa / Sintra / Lisboa
 Café da manhã. Saída para Sintra. Tempo para usufruir desta tradicional vila Património da Humanidade. Na
continuação, panorâmica da Costa do Sol por Cascais e Estoril, regressando pela Riviera portuguesa a Lisboa.
Visita Panorâmica da capital de Portugal, conhecendo o exterior dos principais pontos turísticos da cidade como a
torre de Belém, mosteiro dos Jerónimos com tempo para degustar os famosos pastéis de Belém (opcional) e
ainda praça do Comércio, bairro de Alfama com a catedral e a praça do Rossio. Hospedagem.
7º Dia (Quarta): Lisboa / Cidade de origem
 Café da manhã e traslado privativo para o aeroporto. (Quarto disponível até às 12h00).
Fim dos nossos serviços nesta programação.
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Serviços Incluídos
• Circuito em ônibus de turismo;
• Guia acompanhante profissional;
• Hospedagem nos hotéis previstos ou similares com café da manhã;
• Visitas guiadas em: Évora (dia 3);
• Visita a vinícola no Alentejo com prova de vinho (dia 3);
• Visita à Fortaleza de Sagres (dia 4);
• Excursão Lisboa, Estoril, Cascais e Sintra com guia local (dia 6);
• 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 - Roma *** (Centro)
ALBUFEIRA - Vila Galé Cerro Alagoa **** (Cidade)
LISBOA - Roma *** (Centro)


