O MELHOR DE

PORTUGAL
9 DIAS C/ TUDO INCLUÍDO
DIA 1

BRASIL / LISBOA

Chegada ao aeroporto da Portela, traslado ao hotel. Jantar e
hospedagem no Novotel Lisboa**** .

DIA 2

LISBOA / ESTORIL / CASCAIS / SINTRA /
CABO DA ROCA / FÁTIMA

Após o café da manhã, saída rumo ao Estoril (visita panorâmica)
Cascais (passeio pedonal pelo centro desta maravilhosa Vila), Cabo
da Roca (breve parada), Sintra. Almoço, seguido de visita ao Palácio
Nacional de Sintra. Partida depois para Fátima. Jantar e
hospedagem no Hotel Lux Fátima****.

FÁTIMA (PASSEIO EM TREM TURISTICO) /
DIA 3 BATALHA / COIMBRA
Após o café da manhã buffet, saída para Valinhos. Visita ao local e casa
onde nasceram e viveram os Pastorinhos. De regresso a Fátima, visita à
Basílica, Capela da aparição da Virgem. Tempo livre para compra de
recordações. Às 12h00 saída para interessante passeio em Trem
Turístico de reconhecimento à cidade. Almoço no hotel. Partida em
ônibus de turismo rumo a Batalha, visita ao interior do Mosteiro de
Santa Maria da Vitória. Depois, Coimbra. Hospedagem no Hotel
Tivoli Coimbra**** e jantar.

DIA 4

COIMBRA / PORTO

Após o café da manhã buffet, o nosso guia orientará a visita
panorâmica a cidade, Igreja do Convento de Santa Clara, onde se
encontra uma urna em prata com os restos mortais da Rainha Santa
Isabel. Depois, a visita com ingresso na Universidade e Biblioteca
Joanina. Almoço. Partida depois rumo ao Porto, com visita
panorâmica a cidade do Porto, admirando a Sé Catedral, a Ribeira,
Avenida dos Aliados, Torre dos Clérigos. Jantar e hospedagem no
Hotel Fenix Ipanema*****.

DIA 5 PORTO (MINI CRUZEIRO DOURO) / BRAGA
Após o café da manhã buffet, vamos para Vila. Nova de Gaia, onde a
chegada visitamos uma das famosas Caves de Vinhos do Porto, com
provas. Segue-se um Mini Cruzeiro Douro admirando as suas 6
pontes. Resto da manhã livre para compras. Almoço. Partida depois
rumo a Braga, onde a chegada realizamos uma visita panorâmica à
cidade, destacando a Praça da República, Torre de Menagem, Paço
Episcopal, Jardins de Santa Bárbara e Sé Catedral. Jantar e
hospedagem no hotel Meliá Braga*****.

DIA 7

GUIMARÃES / AVEIRO (PASSEIO DE
BARCO PELA RIA) / ÓBIDOS / LISBOA

Após o café da manhã buffet, deixamos o hotel rumo à cidade de
Aveiro “A Veneza de Portugal”. À chegada, realizamos uma visita
panorâmica à cidade, seguida de interessante passeio nos famosos
Barcos Moliceiros percorrendo os canais da ria, seguido de tempo
livre para saborear os famosos Oves Moles (maravilhoso doce típico da
região). Almoço. Iniciamos depois a viagem rumo a Lisboa, com
paragem em Óbidos para a visita a esta encantadora Vila. Chegada
a Lisboa no final da tarde. Jantar e hospedagem no Novotel
Lisboa****.

DIA 8 LISBOA (VISITA) / JANTAR TÍPICO COM FADOS
Após o café da manhã buffet, realizamos excursão de dia inteiro,
conhecendo alguns dos típicos bairros da cidade, como seja; Alfama,
Baixa Pombalina e Terreiro do Paço. Almoço. Em Belém, temos uma
panorâmica do Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém, Padrão
dos Descobrimentos, seguido de tempo livre para saborear os
famosos “Pasteis de Belém”. Visitaremos o parque das Nações local
onde se realizou a expo 98 hoje o local mais moderno da cidade.
Regresso ao final da tarde ao hotel. Em hora a indicar, saída do hotel no
nosso ônibus de turismo para restaurante típico, onde terá lugar o
jantar saboreando a gastronomia típica, com espetáculo de FADOS.
Regresso ao hotel, hospedagem.

DIA 9 LISBOA / BRASIL
Café da manhã. Em hora a indicar, o traslado ao aeroporto.

TUDO INCLUÍDO CONFORME PROGRAMA
Inclui os transferes do aeroporto ao hotel e vice versa, todo o
circuito em onibus de turismo, guia oficial acompanhante, estadia
de 8 noites de hotel 4 estrelas, todas as refeições desde o jantar
do 1º dia ao café da manhã do 9º dia, passeio em Trem Turístico
em Fátima, passeio de Barco na ria de Aveiro, teleférico panorâmico de Guimarães à Penha, nocturna em Restaurante Típico em
Lisboa com Fados, entradas no Palácio da Vila em Sintra,
Mosteiro da Batalha, Santuários do Bom Jesus Paço dos Duques
em Guimarães, Caves de Vinhos do Porto com provas, Mini
Cruzeiro no Douro, taxas de turismo.

DIA 6 BRAGA / BOM JESUS / SAMEIRO / GUIMARÃES (PASSEIO EM TELEFÉRICO ATÉ À PENHA)
Após o café da manhã buffet, visitamos o belo Santuário do Bom Jesus do Monte. Almoço. Saída depois rumo a Guimarães, onde à chegada
realizamos passeio a pé pelo centro histórico da cidade; rua de Santa Maria, Largo da Oliveira, visitando o interior do Paço dos Duques de
Bragança (séc. XV). Passeio em Teleférico Panorâmico da cidade à Penha, para contemplar um das mais belas panorâmicas da região Minhota.
Jantar e hospedagem no Hotel Guimarães ****.

