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TOUR PRIVADO - Min. 2pax / Max 7 pax

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

Lisboa| Sintra| Colares | Cascais| Estoril | Coimbra | Mealhada | Viseu | 

Lamego | Vale do Douro | Pinhão | Amarante | Penafiel | Porto

DIA 01 LISBOA

 

Assistência à chegada ao aeroporto de Lisboa e translado ao hotel. 

(Apartamento só estará disponível a par�r das14h00).

DIA 02 LISBOA 

Após o café da manhã, visita da cidade: Bairro de Belém, onde se encontram

os monumentos alusivos à época dos Descobrimentos Mari�mos, nos séculos 

XV e XVI: Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos, a igreja do Mosteiro

dos Jerónimos (classificado como Património Mundial pela UNESCO e obra-

prima de es�lo Manuelino) Regressando ao centro da cidade, passaremos pela 

monumental Praça do Comércio, Rossio, Restauradores, Avenida da Liberdade, 

Marquês de Pombal até ao hotel. Resto do dia livre e alojamento.

DIA 03 LISBOA / AZEITÃO / ÉVORA

  

A viagem segue em direcção à belíssima e romântca vila de Sintra, Patrimônio 

Mundial pela UNESCO. Visita ao Castelo da Pena. Tempo livre para passear no 

centro histórico da vila e provar os travesseiros e as queijadas, os ícones da 

doçaria de Sintra. Almoço no restaurante Regional. Segue-se a região de Colares, 

onde se produz o famoso vinho de Colares, o qual terá oportunidade de provar. 

Passagem pelo cabo da Roca e pelas sofis�cadas e cosmopolitas vilas de Cascais 

e Estoril, conhecidas como a Riviera portuguesa. Regresso a Lisboa. Alojamento 

no hotel.
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DIA 04 LISBOA / COIMBRA / MEALHADA / VISEU

 

Par�da em direcção a Coimbra, conhecida como a cidade dos estudantes, cheia 

de tradições na música e no traje universitário. Panorâmica da cidade e visita da 

Reitoria da Universidade de Coimbra, uma das mais an�gas do Mundo. Almoço 

na Mealhada, composto de leitão à Bairrada acompanhado de vinho espumante 

fabricado nesta região. Con�nuação até Viseu, capital da Beira Alta e terra de 

Viriato, líder do povo Lusitano. Alojamento no hotel.

DIA 05 VISEU / LAMEGO / VALE DO DOURO / PINHÃO

Visita pedonal ao centro histórico, donde se destaca a Catedral. Par�da em 

direcção a Lamego, terra do famoso presunto e onde a Nossa Senhora dos 

Remédios exibe uma escadaria monumental em granito. Descida até à Régua, 

junto ao Rio Douro para visita do Museu do Douro. Almoço e degustação de 

vinhos e na Quinta da Pacheca, propriedade duma das mais conceituadas 

Vinícolas da região. Con�nuação até à vila do Pinhão, considerada o coração do 

Alto Douro Vinhateiro, onde se localizam as mais variadas quintas que produzem 

o vinho do Porto e inserida numa das áreas classificadas pela UNESCO como 

Património Cultural da Humanidade. Alojamento no hotel.

DIA 06 PINHÃO / AMARANTE / PENAFIEL / PORTO

 

Par�da cruzando a Serra do Marão com passagem por Amarante - onde São 

Gonçalo con�nua a ser “o santo casamenteiro”- e chegada a Penafiel, na região 

dos vinhos verdes. Visita e almoço na Quinta da Aveleda. Para além do seu 

importante património arquitectónico, a Quinta é também conhecida pelos seus 

parques e jardins onde florescem raras espécies de árvores centenárias. A 

Aveleda é uma empresa familiar que, desde a sua fundação em 1870, 

combinando tradição e inovação, é orientada e dirigida por gerações da mesma 

família: os Guedes. É a maior empresa produtora e exportadora de vinhos 

brancos em Portugal, para mais de 70 países espalhados pelo Mundo. Da parte 

da tarde, con�nuação da viagem até ao Porto, a segunda maior cidade do país e 

capital do Norte de Portugal. Alojamento no hotel.

DIA 07 PORTO

 

Às 09h00 da manhã, início da visita á cidade, Património Mundial pela UNESCO 
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e com um incrível centro histórico: a Torre dos Clérigos, a Catedral, os azulejos 

da Estação de S.Bento, o Palácio da Bolsa, a Igreja de São Francisco, a Ribeira e 

cruzando a velha Ponte de Dom Luís, visitaremos as caves em Vila Nova de Gaia 

para degustação do famoso Vinho do Porto. Almoço na Ribeira. De tarde, 

passeio de barco rabelo pelo rio Douro, admirando os bairros �picos, o centro 

histórico e as seis pontes que ligam as duas margens da cidade. Resto da tarde 

livre. Alojamento no hotel.

Dia 08 - PORTO / ...

 

Após o café da manhã e em hora a determinar localmente, translado ao 

aeroporto internacional para formalidades e embarque com des�no ao país de 

origem. (Possibilidade de acrescentar noites adicionais na cidade do Porto).

Serviços Incluídos

- Translados de chegada e par�da, em Lisboa e Porto;

- Serviços priva�vos com motorista de turismo credenciado conforme roteiro

- 3 Noites em Lisboa na categoria de hotel escolhido;

- 1 Noite em Viseu na categoria de hotel escolhido;

- 1 Noites no Pinhão na categoria de hotel escolhido;

- 2 Noites no Porto na categoria de hotel escolhido;

- Provas de vinhos em Colares e Vila Nova de Gaia

- 5 Almoços com vinhos inclusos nos dias 03, 04, 05, 06 e 07 do roteiro.
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Rua de São José nº 220 e 222
1150-327 Lisboa - Portugal
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