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TOUR PRIVADO - Min. 2pax / Max 7 pax

Partidas Diárias (de 31 de Março a 31 de Outubro)

Lisboa | Óbidos | Alcobaça | Batalha | Fá�ma | Coimbra | Aveiro | Porto | 
Guimarães | Braga | San�ago de Compostela

DIA 01 LISBOA

Chegada a Lisboa. Assistência e transfer priva�vo para o hotel. Acomodação.

DIA 02 LISBOA

Café da amanhã e início da visita à capital de Portugal: a Sé Catedral de Lisboa ou 
a Igreja de Santa Maria Maior, um dos ex-libris e símbolo da reconquista cristã do 
território. É um dos monumentos medievais mais an�gos de Lisboa, foi 
construída quando o primeiro rei de Portugal, D. Afonso Henriques, conquistou a 
cidade em 1147. Em termos de arquitectura, nasceu segundo o es�lo românico 
da época, também presente na Sé de Coimbra, mas nos séculos seguintes sofreu 
transformações importantes. Segue-se o Castelo de S. Jorge – Monumento 
Nacional - integra a zona nobre da an�ga cidadela medieval (Alcáçova), 
cons�tuída pelo castelo, os ves�gios do an�go paço real e parte de uma área 
residencial. A for�ficação, construída pelos muçulmanos em meados do Séc. XI, 
era o úl�mo reduto de defesa para as elites que viviam na cidadela. Depois, a 
Igreja e o Convento Madre de Deus, hoje transformada em Museu Nacional do 
Azulejo, com colecções do Séc. XV até hoje. Acomodação.

DIA 03 LISBOA / ÓBIDOS / ALCOBAÇA / BATALHA / FÁTIMA
 
Por entre uma paisagem rica em moinhos e pomares, chegamos a Óbidos, vila 
situada dentro de muralhas medievais, onde, por entre a harmonia da 
arquitectura e a variedade do artesanato local se pode saborear a deliciosa 
“ginjinha”. Con�nuamos por Alcobaça, dominada pela imponência da igreja que 
introduziu o Gó�co em Portugal e na qual repousam em delicados túmulos de 
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D.Pedro e de D.Inês de Castro, conhecidos pela sua história de amor que ambos 
viveram. Em seguida, deslumbrar-nos-emos pela grandeza e delicadeza do 
Gó�co no Mosteiro da Batalha, no qual repousa, em seu túmulo, o Infante
D. Henrique, mentor da epopéia marí�ma portuguesa. Prosseguiremos para 
Fá�ma, santuário mundial do culto mariano e altar do mundo católico. Terá aqui, 
a oportunidade de assis�r à procissão das velas. Acomodação.

DIA 04 FÁTIMA 

Dia inteiro dedicado à visita do santuário mariano: a Capela das Aparições, a 
velha Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fá�ma e a nova Igreja da San�ssima 
Trindade. Alojamento.

DIA 05 FÁTIMA / COIMBRA / AVEIRO / PORTO 

Par�da para Coimbra, cidade das tradições musicais e universitárias e com uma 
das mais an�gas universidades do mundo. Obrigatória a visita da sua biblioteca 
barroca. Visita da Igreja de Santa Clara, em cujo relicário de prata e cristal 
repousa a tão amada rainha Santa Isabel, famosa pelo milagre das rosas. Em 
seguida, Aveiro, cidade atravessada por canais e conhecida como a “Veneza de 
Portugal”. Aí poderemos ver os �picos barcos moliceiros e provar os deliciosos e 
tradicionais ovos-moles. Chegada ao Porto no final do dia. Acomodação.

DIA 06 PORTO / GUIMARÃES / BRAGA

Durante a manhã, visita da cidade do Porto. Situada na margem direita da foz do 
rio Douro, é a segunda maior cidade de Portugal. A Sé Catedral, construída na 
parte mais alta da cidade, no bairro da Batalha, ao lado das muralhas que 
protegiam a cidade no passado, é o edi�cio religioso mais importante de Porto.
A construção da Catedral começou no Séc. XII e o exterior do edi�cio tem um 
aspecto de fortaleza com ameias. A Igreja de São Francisco, com a sua ofuscante 
decoração de talha dourada, onde se pode ver o delicado trabalho de filigrana. 
Visitaremos a Ribeira e uma das mais conceituadas e tradicionais caves do Vinho 
do Porto. Seguiremos para a Guimarães, berço da nacionalidade. Na Colina 
Sagrada, o Castelo Real e o Palácio dos Duques de Bragança. O centro histórico, 
hoje Património Mundial da Unesco. Em seguida, a cidade de Braga, conhecida 
como a “Roma de Portugal”, pela herança e eventos religiosos. O complexo do 
Bom Jesus do Monte, possui uma igreja neoclássica no cimo de uma elaborada 
escadaria de 17 patamares. No centro da cidade, a mais an�ga catedral do País,
a Sé de Braga, de es�lo medieval, alberga um museu de arte sacra e a Capela dos 
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Reis, de es�lo gó�co. Acomodação.

DIA 07 BRAGA / SANTIAGO COMPOSTELA / PORTO
  
Par�da para San�ago de Compostela, a capital da Galiza e o des�no dos 
peregrinos dos Caminhos de San�ago. Em 1985, a UNESCO declarou San�ago
de Compostela Património Cultural da Humanidade. Durante o dia, terá total 
liberdade para descobrir esta fascinante cidade. Poderá passear pelas ruas 
históricas, conhecer os extraordinários monumentos e provar os pratos �picos 
da região. Regresso ao Porto. Acomodação.

DIA 08 PORTO / ... 

Café da manhã e translado priva�vo ao aeroporto internacional Sá Carneiro na 
cidade do Porto. Assistência e embarque de regresso ao país de origem.

Serviços incluídos:

- Transporte em veículo priva�vo com motorista / guia de turismo segundo
o roteiro
- 2 noites de alojamento e café da manhã no hotel em Lisboa
- 2 noites de alojamento e café da manhã no hotel em Fá�ma
- 2 noites de alojamento e café da manhã no hotel no Porto
- 1 noite de alojamento e café da manhã  no hotel em Braga
- 1 degustação de vinho do Porto numa das caves em Vila Nova de Gaia
- Todos os ingressos nos monumentos mencionados no roteiro
- Taxas de turismo e serviço.
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DESTINATION MANAGEMENT
Rua de São José nº 220 e 222
1150-327 Lisboa - Portugal
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