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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| Azeitão | Évora | Monsaraz | Porto | 

Amarante | Vale do Douro

DIA 01 LISBOA

 

Assistência à chegada ao aeroporto de Lisboa e transfer ao hotel da categoria 

seleccionada. (Quarto só estará disponível a par�r das14h00).

DIA 02 LISBOA 

Café da manhã. Saída para um tour panorâmico, visitando os pontos mais 

importantes da capital e maior cidade de Portugal: Lisboa. Irá conhecer a Lisboa 

monumental e também a Lisboa tradicional com os seus bairros �picos e ruas 

estreitas, as principais avenidas e praças como a Praça do Comércio, o Rossio e a 

Avenida da Liberdade. Breve paragem para degustação de vinhos. Almoço Livre. 

À tarde, a visita segue em direcção até à belíssima e român�ca vila de Sintra, 

Patrimônio Mundial pela UNESCO. Irá conhecer a região de Colares, onde se 

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

as sofis�cadas e cosmopolitas vilas de Cascais e Estoril, conhecidas como a 

Riviera portuguesa. Regresso a Lisboa. Alojamento no hotel selecionado.

DIA 03 LISBOA / AZEITÃO / ÉVORA

  

Café da manhã. Saída em direcção a Azeitão para visita à Quinta da Bacalhôa, 

jóia da azulejaria portuguesa. Aqui encontrará peças únicas de colecção de arte 

privada, jardins e vinhas, e o primeiro exemplar de azulejo datado em Portugal. 

Terminará com uma prova de vinhos da região. Almoço livre. Saída em direcção 
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à encantadora cidade de Évora, classificada como Patrimônio Mundial pela 

UNESCO. Visita panorâmica da cidade e paragem para degustação dos famosos 

vinhos alentejanos. Alojamento no hotel selecionado.

DIA 04 ÉVORA /  MONSARAZ / LISBOA  

 

Café da manhã e tempo livre para passear pela cidade. Saída em direcção a 

Reguengos de Monsaraz para visita às Caves e Adegas da Herdade do Esporão 

onde se produzem vinhos de mesa de grande qualidade. A visita culminará com 

um almoço, menu elaborado pelo Chef de acordo com  a carta da estação do 

ano. Após almoço, contnuação até à bonita vila medieval de Monsaraz. O castelo 

com a sua panorâmica única sobre o Lago Alqueva irá fazê-lo viajar no tempo. 

Regresso a Lisboa. Alojamento no hotel escolhido.

DIA 05 LISBOA / PORTO

Café da manhã. Translado à estação de comboios. Embarque no Alfa até à 

cidade do Porto. Assistência e translado priva�vo desde a estação terminal até 

ao hotel da categoria seleccionada.  (Quarto disponível após as 14h00 ).

DIA 06 PORTO

 

Café da manhã. Saída para tour panorâmico de meio-dia, daquela que é a capital 

do Norte de Portugal e Património Mundial pela UNESCO: a cidade do Porto. 

Com um importante e incrível centro histórico, o Porto está repleto de 

monumentos e memórias ricas em história, tradição e cultura. Visita com 

degustação à Caves do Vinho do Porto, seguido de almoço. À tarde, saída em 

direcção à Quinta da Aveleda, com um dos mais bem conservados jardins 

român�cos de Portugal. Vista aos Jardins e Adega Velha seguida de provas de 

vinho e sabores regionais. Regresso ao Porto. Alojamento.

DIA 07 VALE DO DOURO

 

Passeio pelo Vale do Douro com visita a três diferentes quintas de produção de 

vinho onde poderá degustar as variedades de vinho produzidas no Vale do 

Douro. Visita à Quinta Nossa Senhora do Carmo, uma mansão tradicional com 

120 hectares de vinhas onde irá provar o precioso néctar. Con�nuação para visita 

à Quinta de Marrocos, onde ao almoço irá saborear algumas iguarias da 
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gastronomia portuguesa acompanhadas por um bom vinho de mesa aqui 

produzido. Viagem em direcção à Quinta do Seixo com a sua espantosa vista,

de cortar a respiração, sobre o rio Douro. Visita guiada à adega, à garrafeira

e aos lagares seguida de prova. Regresso ao Porto. Alojamento.

Dia 08 - PORTO / ...

 

Café da manhã. Transporte priva�vo até ao aeroporto internacional do Porto. 

(Quarto disponível até às 12h00. Possibilidade de prolongar a estadia nesta 

cidade).

Serviços Incluídos

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

- Serviços priva�vos com motorista de turismo experiente e credenciado 

conforme  i�nerário;

- 3 Noites em Lisboa na categoria de hotel escolhido;

- 1 Noite em Évora na categoria de hotel escolhido;

- 3 Noites no Porto na categoria de hotel escolhido;

- Bilhete Lisboa/ Porto em classe turís�ca no rápido Alfa;

- 3 Almoços - dias 04, 06 e 07 do i�nerário.
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