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TOUR PRIVADO - Min. 2pax / Max 7 pax

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

Lisboa | Sintra | Cascais | Estoril | Évora | Reguengos de Monsaraz | Vila Viçosa 

| Redondo | Belmonte | Serra da Estrela | Viseu | Lamego | Vale do Douro | 

Amarante | Porto | Viana do Castelo | Valença

DIA 01 LISBOA

 

Chegada a Lisboa. Recepção e transporte priva�vo para o hotel. Alojamento

na unidade hoteleira seleccionada.

DIA 02 LISBOA 

Café da manhã e início da visita à capital de Portugal, percorrendo os bairros 

�picos do coração da cidade: Bairro Alto, o elegante Chiado, a Baixa, a Avenida 

da Liberdade com as suas lojas de marcas internacionais e Alfama, o bairro mais 

an�go de Lisboa com influências árabes. Con�nuamos até Belém e os seus 

monumentos históricos: a Torre de Belém, o Padrão dos Descobrimentos, 

dedicado à época das grandes descobertas marí�mas e o Mosteiro dos 

Jerónimos, o exemplo mais gritante de arte manuelina. Depois de provar

os célebres “Pasteis de Nata de Belém”, regresso ao centro histórico da cidade 

das sete colinas para passear pelo centro da capital. Alojamento.

DIA 03 LISBOA / SINTRA / CASCAIS / ESTORIL / LISBOA

  

Depois do café da manhã, par�da em direcção a Sintra, visitando o centro 

histórico desta vila român�ca e degustação dos famosos doces conventuais da 

região. Almoço de gastronomia regional. Atravessar a paisagem deslumbrante 

do Parque Natural de Sintra, onde se cul�vam alguns vinhos portugueses com 
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história e tradição. Paragem no Cabo da Roca, o ponto mais ocidental

do con�nente europeu. Ao longo da estrada costeira, passagem por Cascais

e Estoril até ao hotel em Lisboa. Alojamento. À noite, sugerimos um jantar numa 

das mais pres�giadas casas de Fado em Alfama ou Bairro Alto.

DIA 04 LISBOA / ÉVORA / REGUENGOS DE MONSARAZ / VILA VIÇOSA 

/REDONDO  

 

Café da manhã no hotel. Par�da para o interior de Portugal. Iniciamos a nossa 

viagem atravessando o estuário do Rio Tejo e descobrindo a imagem 

deslumbrante de Lisboa a par�r da Ponte Vasco da Gama ou da Ponte 25

de Abril. Dirigimo-nos então para a caracterís�ca paisagem alentejana, onde

no meio da planície dourada os romanos fundaram a cidade de Évora, hoje 

classificada pela Unesco como Património Mundial da Humanidade.  Em  terras 

de vinhas cul�vadas por fenícios, gregos, romanos e, hoje, por grandes casas 

agrícolas e produtores que vêm afirmando a marca Alentejo entre os grandes 

vinhos portugueses. Visitamos uma conceituada vinícola da região para 

degustação. Visita à lindíssima vila medieval de Reguengos de Monsaraz, antes 

de rumar até Vila Viçosa ou Redondo. Alojamento.

DIA 05 VILA VIÇOSA / BELMONTE / SERRA DA ESTRELA / VISEU

Café da manhã no hotel. Par�da pela região da Beira Baixa em direcção

a Belmonte, vila medieval do século XV com uma importante comunidade 

judaica. Segue-se a Serra da Estrela que, com os seus 1995 metros de altura

é a mais alta do país, é famosa pelo fabrico dos seus célebres “ Queijos da Serra 

“. Visita a uma fábrica tradicional para conhecer a história e o sabor dos mesmos. 

Descendo a Serra, chega-se a Viseu, capital da Beira Baixa e terra de Viriato, 

líder do povo lusitano. Alojamento. 

DIA 06 VISEU / VALE DO DOURO / PORTO

 

Café da manhã e par�da para o Vale do Douro. Primeiro Lamego, famosa pelo 

seu presunto e pela escadaria monumental de granito do Santuário de Nossa 

Senhora dos Remédios. Descendo em direcção ao Vale do rio Douro e junto

à povoação de Régua, onde numa das mais conceituadas adegas do famoso 

Vinho do Porto, se fará uma prova deste néctar. Subindo a Serra do Marão, 

passagem por Amarante, onde São Gonçalo con�nua a ser o “ santo 
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casamenteiro”. Chegada ao Porto e após uma breve panorâmica da cidade, visita 

de uma das  adegas onde é armazenado o famoso Vinho do Porto produzido

no Vale do Douro. Alojamento.

DIA 07 PORTO / VIANA DO CASTELO / PALÁCIO DA BREJOEIRA / VALENÇA / 

PORTO

 

Depois do café da manhã e seguindo pela costa atlân�ca, chegada a Viana

do Castelo, uma das mais bonitas cidades portuguesas. E do alto do Monte

de Santa Luzia, poderá apreciar uma fantás�ca vista da cidade, da foz do rio Lima 

e de todo o litoral. Con�nuação até Valença, para almoço num restaurante �pico 

da gastronomia minhota. Pela tarde, con�nuação até Monção para visita do 

Palácio da Brejoeira e degustação dos únicos e fantás�cos “ vinhos verdes “. 

Regresso ao Porto e alojamento.

Dia 08 - PORTO / ...

 

Café da manhã. Em hora a determinar, transporte ao aeroporto para embarque 

no voo de regresso ao país de origem. (Possibilidade de prolongar a estadia na 

cidade do Porto).

Serviços Incluídos

- Transporte em veículo com motorista de turismo privado, segundo o  i�nerário

- 3 noites de alojamento e pequeno-almoço no hotel seleccionado em Lisboa

- 1 noite de alojamento e pequeno-almoço no hotel seleccionado em Vila Viçosa 

ou Redondo

-  1 noite de alojamento e pequeno-almoço no hotel seleccionado em Viseu

- 2 noites de alojamento e pequeno-almoço no hotel seleccionado no Porto

- 2 almoços com bebidas incluídas e 5 diferentes degustações/provas de vinhos

- Entradas no Palácio da Pena, Queijaria na Serra da Estrela, Quinta no Douro e 

Palácio da Brejoeira

- Todas as taxas turismo e de serviços.
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