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DIA 1 - LISBOA | QUELUZ
Chegada ao aeroporto de Lisboa e recolhida do 
carro de alguel. Check-in e resto do dia livre.

DIA 2 - QUELUZ | SINTRA 
ESTORIL | QUELUZ   
Café da manhã no hotel. Vá para a magnífica villa 
de Sintra, Patrimônio da UNESCO. Descubra seus 
encantos e história, explore o centro histórico e 
experimente as iguarias locais: os doces travesseiros 
e as queijadas. Então, vá ao ponto mais ocidental 
do continente europeu, o Cabo da roca. A caminho 
de Cascais pela costa, aproveite a paisagem 
marinha. No Estoril, onde Ian Fleming teve a ideia 
do personagem de James Bond, destacamos os 
jardins do maior cassino na Europa.

DIA 3 - QUELUZ | SINTRA
ESTORIL | QUELUZ 
Café da manhã no hotel. Continue em direção 
a Évora, localizada no meio das belas planícies 
alentejanas. Esta cidade murada foi declarada 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Nós 
enfatizamos o templo Romano e a misteriosa 
Capela dos Ossos. De tarde, visite Estremoz, uma 
cidade dominada por seu castelo medieval. Depois, 
Castelo de Vide e suas ruas sinuosas com casas 
brancas velhas.

DIA 4 - MARVÃO | TOMAR
COIMBRA | VISEU 
Café da manhã no hotel e check-out. Viagem a 
Tomar, cidade dos Cavaleiros Templários, com o 
sua Convento de Cristo. Continue para Coimbra, a 
cidade estudantil, assim chamada por hospedagem 
de alunos e uma das primeiras universidades da 
Europa e mais importante no país. Passeie na maior 
parte de Coimbra, feita de ruas estreitas que leva 
ao topo da colina. Partida para Viseu uma cidade 
antiga, construída em pedra cinza, mas ao mesmo 
tempo verde, vivo e acolhedor.

DIA 5 - VISEU | LAMEGO | PESO DA RÉGUA 
AMARANTE | AMARES 
Café da manhã no hotel e check-out. Saída em 
direção a Lamego, uma cidade episcopal conhecida 
pelo Santuário Barroco de Nossa Senhora dos 
milagres. No Norte, localizado às margens do 
Rio Douro, Peso da Régua desempenhou um papel 
preponderante na produção e comercialização 
do Vinho do Porto, já que era desta cidade que 
os barris de vinho foram transportados por barcos 
rabelos para Vila Nova de Gaia, onde o vinho 
era envelhecido nas cavernas. Saída para a 
encantadora cidade de Amarante, que se encontra 
em ambos os lados do rio Tâmega.
 
DIA 6 - AMARES | BRAGA | VIANA DO 
CASTELO | PONTE DE LIMA | AMARES 
Café da manhã no hotel. Partida para Braga, uma 
das as cidades cristãs mais antigas do mundo, com 
uma vasta herança religiosa, bem como santuários 
que compõem o triângulo da fé: a catedral e os 
santuários de Bom Jesus e Sameiro. Continue para 

Viana do Castelo, uma cidade costeira na foz do rio 
Lima, famosa por suas cores de seus trajes regionais. 
Acima, com vista para cidade, fica o santuário de 
Santa Lúcia. Antes de retornar ao hotel, vá para 
a Ponte de Lima, localizada na região, onde é 
produzido o famoso vinho verde.

DIA 7 -  AMARES | GUIMARÃES | PORTO 
Café da manhã no hotel e check-out. Saída em 
direção a Guimarães, considerado o berço de 
Portugal, onde nasceu Afonso Henriques, o primeiro 
rei de Portugal. Partida para o Porto, porta de 
entrada para a região norte. Com uma ótima 
localização junto à foz do rio Douro e um conjunto 
arquitetônico de valor excepcional, o centro 
histórico do Porto é Patrimônio da Humanidade 
desde 1996.

DIA 8 - PORTO 
Café da manhã no hotel e check-out. Vá para 
aeroporto e entregue o carro alugado.

CÓD: A G P O 0 2

ENCANTOS DE PORTUGAL 
TOUR SELF-DRIVE

7 NOITES

QUELUZ | MARVÃO | VISEU | AMARES | PORTO

ESTILO DE VIAGEM   | 

CIDADE

QUELUZ Pousada Palácio de Queluz

MARVÃO Pousada de Marvão

VISEU Pousada de Viseu

AMARES Pousada Mosteiro de Amares

PORTO Pestana Palácio do Freixo

SELF DRIVE TOUR | A PARTIR DE EUR 818

IMPERDÍVEL

• Visitar o ponto mais ocidental do continente Europeu, 
Cabo da Roca;

• Dirigir ao longo da costa de Cascais.
MARVÃO

VISEU

PORTO

AMARES

QUELUZ

SAÍDAS: Diárias

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa em EUR com base em 2 passageiros em quarto 

compartilhado;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação e serviços sujeitos à disponibilidade.

SERVIÇOS INCLUÍDOS (SELF DRIVE TOUR)
• Acomodação com café da manhã nos hotéis previstos ou similares

• Aluguel de carro por 7 dias

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOSS
• Aéreos

• Refeições

• Bebidas; Visto; gorjetas; Seguro

• atividades opcionais

• Taxa de alojamento em Lisboa e no Porto a ser paga diretamente 

no hotel (1 e 2 euros respectivamente – por pessoa por noite)

• Serviços de guia e entradas

Hotéis previstos (ou similares):
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