CIRCUITO EXCLUSIVO . EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

PORTUGAL MARAVILHOSO
(Percurso Inverso)
PORTO (2) – FÁTIMA (1) – LISBOA (2)

1º DIA CHEGADA AO PORTO
Receção no aeroporto e traslado privativo para o Hotel da Música****, ou similar. Resto do dia livre. Hospedagem.

2º DIA PORTO (Visita)
Café da manhã buffet no hotel. No período da manhã vamos conhecer a cidade “invicta”, a segunda maior cidade de
Portugal e capital do norte do país. A pé, descemos a Avenida dos Aliados, passando pela estação de trem de São
Bento com seus magníficos painéis de azulejos, caminhamos pela animada rua das Flores, até chegar ao bairro
histórico da Ribeira, junto ao rio Douro, tombado pela UNESCO Patrimônio Mundial da Humanidade. Atravessamos a
famosa ponte Luis I, toda construída em ferro, seguindo a escola de Gustave Eiffel, até à outra margem, em Vila
Nova de Gaia, para visitar uma das mundialmente conhecidas caves de vinho do Porto, finalizando a visita com uma
degustação. Resto da tarde livre para atividades de caráter pessoal.
Sugerimos como passeios opcionais um cruzeiro no Douro durante a tarde (duração 50 min.) e à noite um jantar com
fado e folclore. Hospedagem.

3º DIA PORTO / AVEIRO / COIMBRA / FÁTIMA (230 Km)
Partida após o café da manhã em direção a Aveiro, muitas vezes apelidada de “Veneza Portuguesa” por causa dos
seus canais e os típicos barcos “Moliceiros” que os percorrem. Tempo livre no centro para poder provar a doçaria
local numa das várias pastelarias: os tradicionais ”ovos-moles”. Seguimos, atravessando a região demarcada da
Bairrada até a Coimbra, a eterna cidade dos estudantes. Subimos até ao topo da cidade para uma visita à secular
universidade, uma das mais antigas da Europa. Tempo live para almoço. De tarde, seguimos viagem até Fátima.
Visita ao Santuário, um dos mais importantes locais de peregrinação da Europa, que faz memória às aparições de
Nossa Senhora aos três pastorinhos. Jantar e hospedagem no Hotel Estrela de Fátima****, ou similar, em Fátima.

4º DIA FÁTIMA / ALCOBAÇA / NAZARÉ / ÓBIDOS / LISBOA (200 Km)
Após o café da manhã e o check-out, partimos até Alcobaça para uma visita à igreja do mosteiro onde se encontram
os túmulos de Pedro e Inês para depois seguir até à vila piscatória da Nazaré com parada no miradouro do Sítio com
a fantástica vista sobre a vila e o oceano atlântico. Tempo livre para almoço. De tarde seguimos até à bucólica vila de
Óbidos, uma das mais bem preservadas vilas medievais de Portugal, que foi dote de rainhas durante várias dinastias
da história portuguesa. Fazemos um passeio pelas ruelas no interior da muralha que envolvem toda a vila. Aproveite
para provar o delicioso licor de cereja, a “Ginjinha”, servido em copo de chocolate. Continuamos a nossa viagem até
Lisboa, onde chegamos no final da tarde. Hospedagem no Hotel Dom Pedro Palace*****, ou similar.

5º DIA LISBOA (visita)
Café da manhã buffet no hotel. Iniciamos a nossa visita à capital de Portugal, começando pelo bairro monumental de
Belém, de onde partiram outrora as grandes expedições à procura de novos mundos. Fazemos uma primeira parada
em frente ao Padrão dos Descobrimentos e à Torre de Belém, símbolo da cidade. Tempo livre para poder ir provar os
famosos pastéis de Belém na pastelaria que reclama a sua origem. Voltando ao centro histórico da capital de
Portugal, iniciamos um passeio pelas ruelas de Alfama com visita à Sé de Lisboa. De novo no ônibus, subimos a

elegante Avenida da Liberdade até ao Marquês de Pombal a caminho do hotel. Resto do dia livre.
De tarde sugerimos um passeio opcional à romântica vila de Sintra e à glamorosa vila de Cascais. Hospedagem.

6º DIA PARTIDA DE LISBOA
Após o café da manhã e em hora a determinar, traslado ao aeroporto internacional de Lisboa. FIM DA VIAGEM.

2019 - Datas de início do roteiro no Porto:
Maio – 16; 30
Junho – 13; 27
Setembro – 5; 19
Outubro – 3; 17; 31

