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antes de ir para Aveiro, uma cidade de 
canais e seus comhecidos «ovos moles» 
Continuação para o Porto. Hospedagem.

Dia 05 (quinta-feira) Porto 
Café da manhã. Dia dedicado a visitar a 
segunda cidade maior de Portuga. Pano-
râmica com visita ao Palácio da Bolsa e 
seu magnífico Salão árabe e passeio em 
barco pelo rio Douro. Finalizaremos com 
a visita a uma das bodegas onde faremos 
degustação do famoso vinho. Resto da 
tarde livre. Hospedagem

Dia 06 (sexta-feira) Porto - Braga - 
Guimaraes - Peso da Régua
Café da manhã. Partida para Braga, 
visita aos Santuários do Bom Jesus e Sa-
meiro, na cidade com a catedral mais an-
tiga de Portuga. Continuação a Guima-
rães, para efetuar um passeio pedestre 
pelo cemtro histórico. Continuação até 
Vila Real para visitar o Solar de Mateus, 
extraordinário exemplar do barroco. Che-
gada ao Peso da Régua. Hospedagem.

Dia 07 (sábado) Peso da Régua - Viseu 
- Fátima 
Café da manhã. Efetuaremos um pas-
seio panorâmico pelo Vale del rio Douro 
E partida para Viseu em que haremos 
una visita pedestre pelo cemtro histó-
rico que destaca a igreja da Misericórdia. 

Almoço livre e continuação até Fátima. 
Visita ao Santuario. Tempo livre. Hospe-
dagem

Dia 08 (domingo) Fátima - Tomar - 
Évora - Lisboa
Café da manhã. Em seguida, saída para 
Tomar para visitar o convemto de Cristo, 
uma jóia arquitetônica única. Mais tarde, 
partida para Évora, uma cidade históri-
ca Patrimônio da Humanidade. Almoço 
livre e visita a pé ao cemtro histórico, 
universidad, Templo Romano, Catedral, 
Portas de Moura, Praça do Giraldo, Igreja 
de S.Francisco. Partida para Lisboa. Hos-
pedagem.

Dia 09 (segunda-feira) Lisboa - Cida-
de de Origem
Café da manhã e traslado para o aero-
porto. Fim dos nossos serviços.

Dia 01 (domingo) Lisboa
Chegada ao aeroporto de Lisboa e trasla-
do ao hotel.Hospedagem. Às 19.30 hrs, 
terá lugar a reunião com o guia na re-
cepção do hotel onde comheceremosao 
resto de participantes.

Dia 02 (segunda-feira) Lisboa - Sintra 
- Lisboa
Café da manhã. Partida para Sintra. Re-
gresso a Lisboa com panorâmica da Cos-
ta do Sol por Cascais e Estoril. De tarde 
visita panorâmica da capital de Portuga, 
comhecemdo 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 Co-
mércio, Bairro de Alfama com a Catedral 
e a Praça do Rossio. Hospedagem.

Dia 03 (terça-feira) Lisboa – Óbidos - 
Alcobaça - Batalha - Coimbra
Café da manhã e partida para Óbi-
dos onde visitaremos a Igreja de Santa 
Maria. Continuação para Alcobaça para 
visita da igreja e claustros do Mosteiro. 
Continuação até Nazaré, típica vila de 
pescadores para visitar seu mirador. Par-
tida até Batalha e visita ao Mosteiro de 
Santa Maria da Vitória, e saída final até 
Coimbra. Hospedagem.

Dia 04 (quarta-feira) Coimbra - Avei-
ro - Porto 
Café da manhã. Visita panorâmica 
com visita á antiga e prestigiada univer-
sidade. Tempo livre no cemtro da cidade 
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Datas de iniço
Abr 16 30
Mai 21
Jun 04 18
Jul 02 23
Ago 06 20
Set 03 17
Out 01 15

Oporto

Preços por pessoa em Euros Dbl S. Sgl

Percurso completo Lis/Lis (9 días) 950 310
Serviços “Premium” 175

9 días
DESDE

950€

R E F. S 5011

O preço inclui

• Transporte em ômnibus privativo 
com guia 

• Traslados de chegada e saida
• Hospedagem nos hotéis indicados 

ou similares com café da manhã 
buffet 

• Gorjetas a carregadores nos hotéis 
(quando possível).

• Visita guiada em Porto
• Visita Mosteiro de Alcobaça, Mos-

teiro da Batalha, Universidade de 
Coimbra, Castelho Guimaraes, Pa-
lácio da Bolsa no Porto, Santuários 
de Bom Jesus e Sameiro, Solar de 
Mateus em Vila Real, Santuário de 
Fátima, Comvemto de Cristo em 
Tomar

• Excursao Lisboa, Estoril, Cascais e 
Sintra com guia local

• Bolso de viagem

Hoteis previstos
CIDADE/HOTEL LOCALIZAÇAO
Lisboa
Lutecia **** (Cemtro)

Coimbra
Vila Galé Coimbra **** (Cemtro)

Oporto
Vila Galé Porto **** (Cemtro)

Peso da Regua
Régua Douro **** (Cemtro)

Fátima
Santa Maria **** (Cemtro)

Braga

SERVIÇOS PREMIUM

Se você quer ter tudo preparado com antecedência, além do que está 
incluído desta página, sugerimos adicionalmemte o seguinte 

• Jantar especial com show de Fado em Lisboa (día 2)
• 3 jantares (días 3,6 E 7) 
• 1 almoço (día 5)

GARANTIMOS

 Tour Leader de LINGUA 

PORTUGUESA em TODAS  

as saídas do circuito


