
                                                                                   

 
 

Um país com 900 anos de história para descobrir. Aventure-se !... 

   Porto,   Braga,  Santuários do Bom Jesus e do Sameiro,   Guimarães,  Viana do Castelo,       
   Santiago de Compostela, Fátima, Óbidos, Nazaré, Batalha, Lisboa, Sintra, Cascais, Estoril  
 

 

Programa 
1º. Dia  •  PORTO 
Chegada a Aeroporto Francisco Sá Carneiro. Assistência e transfer para o centro da cidade. Acomodação no Hotel HF 
Fénix Porto 4**** ou similar. Resto do dia livre para actividades de gosto pessoal nomeadamente passeios, visitas, fazer 
fotografias, compras, etc.  
 

2º. Dia • PORTO 
Após o Café da Manhã buffet servido no Hotel, inicio do 
tour de 4 horas para conhecer a Capital do Norte de 
Portugal e Património Mundial da Humanidade, o Porto 
tem um dos centros históricos mais notáveis de toda a 
Europa. Desde a Sé Catedral às Caves de Vinho do Porto 
(Cockburn’s), tudo torna este percurso memorável, num 
ambiente rico em História, Tradição e Cultura. Durante o 
nosso tour assumem particular realce a Sé Catedral, Igreja 
e Torre dos Clérigos, Estação de Caminhas de Ferro de S. 
Bento, Livraria Lello e Caves de Vinho do Porto onde para 
além da visita faremos uma prova do mundialmente 
famoso Vinho do Porto. 
 
 
3º. Dia • PORTO / BRAGA / GUIMARÃES / PORTO 
Café da Manhã buffet servido no Hotel. Saída para um 
tour de dia inteiro, incluindo Almoço. Um percurso único, 
começando por Braga, uma das cidades religiosas mais 
antigas do Mundo, com os seus santuários que formam o 
triângulo da fé: Sé Catedral, Santuários do Sameiro e Bom 
Jesus. Depois de almoço, o tour prossegue com a visita à 
cidade de Guimarães, “Berço de Portugal” e primeira 
capital de Portugal. A nossa visita começa no Castelo 
Medieval de Guimarães, onde a batalha pela criação da 
Nação foi travada, entre mãe e filho. Por detrás do Castelo 
terá a oportunidade de conhecer uma pequena igreja que, 
ainda hoje se acredita, terá sido o local de baptismo do 
  



 
 
primeiro Rei de Portugal – Dom Afonso Henriques -  O tour prossegue para o Centro da Cidade, actualmente classificado 
pela UNESCO Património Cultural da Humanidade. As ruas e monumentos de Guimarães mantêm-se tão bem 
preservados e de aspecto vivido, que permitem ao visitante vivenciar e sentir-se, com facilidade, num momento do 
passado grandioso de Portugal. Regresso à cidade do Porto e ao nosso Hotel ao final do dia. 
 

 
4º. Dia • PORTO / SANTIAGO DE COMPOSTELA /   
                 VIANA DO CASTELO / PORTO 
Após o Café da Manhã buffet servido no Hotel, inicio do 
nosso tour de ida inteiro a Santiago de Compostela, com a 
sua imponente Catedral, é um dos mais antigos locais de 
peregrinação em todo o Mundo pelos famosos “Caminhos 
de Santiago”. Continuando o circuito, desta vez em terras 
portuguesas, segue-se a emblemática cidade de Viana do 
Castelo, onde se alia o património natural e histórico à 
tranquilidade e segurança do seu viver urbano. Regresso à 
cidade do Porto e ao nosso Hotel ao final do dia. 
 
 

5º. Dia • PORTO / LISBOA 
Após o Café da Manhã servido no Hotel, Transfer para o Terminal Rodoviário em embarque em Ônibus de 
turismo com ar condicionado e bancos reclináveis do serviço especial Rede de Expressos com destino à 
cidade de Lisboa, capital de Portugal. Chegada após 03h30 de viagem. Assistência e transporte para o Hotel 
Olissippo Marquês de Sá 4**** ou similar. Acomodação. Resto do dia livre para visitas de gosto pessoal, 
passeios, compras, etc. 
 
 
6º. Dia • LISBOA 
Café da Manhã servido no Hotel e inico do tour de 04h00 de visita à cidade. Lisboa é das cidades mais belas da Europa. 
Belém: bairro histórico, Torre de Belém: ex-libris de Lisboa, joia da arte manuelina. Paragem. Padrão dos 
Descobrimentos: Monumento moderno dedicado aos descobrimentos portugueses. Paragem. Mosteiro dos Jerónimos: 
maior exemplo da arte manuelina. Visita da igreja. Museu dos Coches: colecção de carruagens das melhores da Europa. 
Visita. (Ambos encerrados à 2ª feira, em alternativa visita do Palácio Nacional da Ajuda). Prova do Vinho do Porto.  
Alfama: O bairro mais antigo e pitoresco de Lisboa, passeio a pé. Praça do Comércio: A maior e mais bela praça da 
cidade. Baixa-Rossio: Centro da cidade. Av. da Liberdade, Marquês de Pombal. Regresso ao Hotel. 
 

 
7 7º. Dia • LISBOA / ÓBIDOS / NAZARÉ / FÁTIMA /  
                   BATALHA / LISBOA 

Café da Manhã buffet servido no Hotel e saída  para 
o nossos tour de dia inteiro, incluindo Almoço, para 
conhecer Óbidos: Vila fortificada de casario branco, 
ruas estreitas em ambiente medieval. Tempo livre 
para visita. Nazaré: Vila piscatória das mais típicas da 
costa portuguesa. Tempo livre. Batalha: Mosteiro do 
século XIV, obra-prima da arquitectura Gótica 
portuguesa, património mundial. Visita da igreja. 
Fátima: Centro religioso e de peregrinação 
mundialmente conhecido, onde tiveram lugar as 
aparições da Nossa Senhora em 1917. Almoço. De 
tarde, Santuário: Tempo livre para visita do santuário 
e assistência à missa. Aljustrel: visita das casas. 
  



   
 

8   8º. Dia • LISBOA / SINTRA / CASCAIS / ESTORIL /  
                     LISBOA 

Café da Manhã buffet servido no Hotel. Manhã livre 
para actividades de gosto pessoal. De tarde, saída para 
o nosso passeio a Sintra: Centro histórico da vila, 
classificada como património mundial da UNESCO 
desde 1995. Tempo livre. Palácio Nacional: antiga 
residência de caça da família real portuguesa, do 
século XV. Visita. Cabo da Roca: o ponto mais 
ocidental do continente europeu. Paragem. (de 31 de 
Outubro a 1 de Março substituído por paragem na 
Boca do Inferno). Cascais: Porto de pesca e centro 
turístico. Antiga residência de veraneio da família real 
portuguesa. Paragem Estoril:Panorâmica do casino e 
dos seus jardins. Regresso a Lisboa e ao nosso hotel ao 
final dia.  
 
 

9º. Dia • LISBOA 
Café da Manhã buffet servido no Hotel. Transporte para o Aeroporto de Lisboa para formalidades de embarque e 
partida com destino ao Brasil. 
 
 
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS 
 
 
Preços por pessoa (mínimo de 2 participantes) – SOB CONSULTA  
 
Tipo # Moeda 2 Paxs 4 Paxs 8 Paxs 10 Paxs 
Acomodação em Apartamento Duplo EUR     
Acomodação em Apartamento Single EUR     
 
 
O Programa Inclui : 
 

® Ônibus de luxo com ar condicionado e bancos reclináveis para todo o itinerário 

® Acomodação nos hotéis indicados ou similares num total de oito (8) noites 

® Café da Manhã buffet diário 

® Serviços de Guia oficial em todos os tours e visitas 

® Dois Almoços nos dias 3º. e 7º. 

® Todas as visitas descritas no programa de viagem 

® Transferes Aeroporto / Hotel / Aeroporto e Hotel / Terminal Rodoviário / Hotel 

® Ingressos nos monumentos indicados 

® Todas as taxas e impostos de turismo 

  

  

 


