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DIA 1 - PORTO
Chegada ao aeroporto do Porto e recolha do
carro de aluguel, ou traslado privativo ao hotel. 
Resto do dia livre. Pernoite no Porto.

DIA 2 -  PORTO
Café da manhã no hotel. Com uma localização 
magnífica perto da foz do Douro e um conjunto 
arquitetônico de valor excepcional, o centro 
histórico do Porto é Patrimonio da UNESCO. 
Vamos visitar a catedral de Século XII, a Igreja de 
São Francisco, cujo interior é revestido com ouro 
e um dos exemplos o mais notáveis do barroco 
português. Descubra também outros lugares 
importantes, como Librería Lello, o Café Majestic 
e a magnífica Estação de São Bento. Tempo livre 
para almoçar. Partimos para o Parque de Serralves 
que se estende da Casa de Serralves em 18 hectares 
que incluem jardins, florestas, roseira e um lago 
romântico que são um verdadeiro refúgio para 
aqueles que querem fugir da confusão da cidade. 
O dia termina com uma visita a um Adega do Porto 
para provar este vinho generoso e com um passeio 
de barco de 50 minutos no rio Douro. Retorno 
ao hotel.

DIA 3 - PORTO | VIANA DO CASTELO
BRAGA | GUIMARÃES | PORTO 
Café da manhã no hotel. Partida para Viana do 
Castelo, na foz do rio Lima, famosa pelas cores 
de seus trajes regionais. O santuário de Santa 
Lúcia está localizado no topo, com vista para a 
cidade. Continuamos na direção de Braga, uma 
das cidades cristãs mais antigas do mundo, com 
uma vasta herança religiosa, bem como a santuários 
que compõem o triângulo da fé: o Catedral e os 
Santuários de Bom Jesus e Sameiro. Continuação 
para Guimarães, considerado o berço de Portugal, 
onde D. Afonso Henriques nasceu, o primeiro rei 

de Portugal. Associado a formação e identidade de 
Portugal, o centro histórico de Guimarães, localizado 
dentro das paredes, foi declarado Patrimônio da 
Humanidade da UNESCO, baseada em valores 
de originalidade e autenticidade que guiaram suas 
renovações Regresso ao Porto.

DIA 4 - PORTO | COIMBRA
FÁTIMA | LISBOA
Café da manhã no hotel, saída para Coimbra, a 
cidade dos estudantes, assim chamada por hospedar 
uma das primeiras universidades na Europa e a maior 
do país. Passeie na maior parte de Coimbra, feita 
de ruas estreitas e íngremes que levam ao topo. 
Continuação para Fátima, lugar de fé e centro 
peregrinação mundial. Noite em Lisboa.

DIA 5  - LISBOA
Café da manhã no hotel. Partida para a cidade de 
Castelo, para visitar o Castelo de São Jorge, localizado 
na colina mais alta de Lisboa, um dos monumentos 
mais emblemáticos da capital. Depois desceremos 
para o antigo bairro de Alfama, caracterizado por 
suas casas brancas, ruas labirintos e pátios pitorescos. 
Tempo livre para o almoço. Partimos para Belém, onde 
monumentos referentes ao tempo foram erguidos da 
descoberta marítima no século XVI, como a Torre de 
Belém, o Monumento aa Descobertas e o Mosteiro 
dos Jerónimos. Visita ao Museu de Carros, que tem 
uma dos as coleções mais importantes e ricas de 
carros do mundo. Retorno ao hotel.

DIA 6 - LISBOA | SINTRA
CASCAIS | ESTORIL | LISBOA 
Café da manhã no hotel. Partida para Sintra, uma 
cidade medieval herança da UNESCO. Descubra 
os encantos e a história desta encantadora villa que 
fascinavam reis e poetas. Visite o romântico Palácio 
Nacional da Pena. Visitaremos o ponto mais ocidental 

do continente europeu, o Cabo da Roca. Em Cascais 
ao longo da costa, aproveite paisagem marinha. 
No Estoril, onde Ian Fleming teve a ideia para o 
personagem de James Bond, destacamos os jardins de 
um dos maiores casinos da Europa. Retorno ao hotel.

DIA 7 -  LISBOA | ÓBIDOS | ALCOBAÇA
NAZARÉ | BATALHA | LISBOA 
Café da manhã no hotel. Saída para a adorável 
Óbidos. Viaje de volta no tempo para esta cidade 
murada medieval e admire suas igrejas góticas e ruas 
estreitas e sinuosas. Nós continuamos em direção a 
Alcobaça para visitar a igreja do Mosteiro de Santa 
María, a maior do país, conhecida por sua arquitetura 
medieval. A pausa para o almoço será na pitoresca 
vila pescatória de Nazaré, onde podemos desfrutar 
da sua bela baía. Nazaré também é conhecida por ter 
um mar com ondas grandes, que são muito apreciadas 
por surfistas. Continuação para a cidade de Batalha, 
para visitar a igreja do mosteiro dominicano de Santa 
María da Victoria. Regresso a Lisboa.

DIA 8 - LISBOA | ÉVORA
ESTREMOZ | LISBOA  
Café da manhã no hotel. Partida para Évora, 
Patrimônio Mundial: brilhante, cercada de paredes, 
abriga um complexo soberbo monumental, incluindo 
o Templo Romano de Diana, a imponente Catedral, a 
Igreja de São Francisco e sua misteriosa Capela dos 
Ossos. Visita a uma adega com degustação de vinhos. 
Partida para Estremoz, conhecida como a “Cidade 
branca” devido ao seu bloco de casas desta cor, 
mas também para ser um dos maiores exportadores 
de mármore branco do mundo. Regresso a Lisboa.

DIA 9 - LISBOA
Café da manhã no hotel e check-out. Entregue do
carro de aluguel no aeroporto de Lisboa ou traslado 
privativo.
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O  MELHOR DE PORTUGAL
8 NOITES

ESTILO DE VIAGEM  | 

IMPERDÍVEL 

• Visite a igreja do Mosteiro de Santa 
María, a maior do país e conhecida por 
sua arquitetura medieval;

• Um passeio de barco pelo rio Douro.
LISBOA

PORTO

SÁIDAS: 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 fornecidos ou similares

• Aluguel de carro por 9 dias

• Refeições: Café da manhã

• Visitas guiadas a uma vinícola no Porto e uma vinha com degustação de vinhos

• Passeio de barco no rio Douro por 50 minutos.   

SERVIÇOS INCLUÍDOS (TOUR PRIVATIVO)
• Acomodação com café da manhã nos hotéis fornecidos ou similares

• Traslados privados de chegada e partida

• Refeições: Café da manhã

• Transporte com motorista de acordo com o itinerário

• Visitas guiadas a uma vinícola no Porto e uma vinha com degustação de vinhos

• Passeio de barco no rio Douro por 50 minutos.   

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDO
• Aéreos

• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; Gorjetas; Seguro

• Atividades opcionais

• Taxa de alojamento em Lisboa e Porto a ser paga diretamente no hotel (1 e 2 

euros respectivamente por pessoa por noite

Hotéis previstos (ou similares):

CIDADE

LISBOA Hotel Roma Hotel Mundial Tivol i  Avenida L iberdade

PORTO HF Tuela Porto Hotel Vila Galé Porto Pestana Vintage Porto

SELF-DRIVE TOUR | A PARTIR DE EUR 735 EUR 880 EUR 1.408

TOUR PRIVATIVO | SEM GUIA| A PARTIR DE EUR 2.047 EUR 2.184 EUR 2.712
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