
TOUR PRIVADO - Min. 2pax / Max 4 pax

Par�das Diárias (de 31 de Março a 31 de Outubro )

DIA 1

Chegando ao Aeroporto de Lisboa, dirija-se à rent-a-car para levantar o seu carro 
de aluguer. Atravessando a Ponte Vasco da Gama sobre o Rio Tejo, rumo ao sul 
pela autoestrada A12 e depois pela A6 em direcção a Évora, a capital da região 
do Alentejo e classificada pela Unesco como Património Mundial. Pernoita na 
Pousada dos Loios, localizada no centro histórico da cidade, originalmente um 
convento do século XV que foi cuidadosamente restaurado.

DIA 2

Depois do café da manhã, dirija-se ao Posto de Turismo na Praça principal da 
cidade (Praça Geraldo) antes das 10h00, onde uma guia oficial, num percurso a 
pé de meio-dia, lhe mostrará os pontos de interesse da cidade: O Templo 
Romano a Diana, a Igreja de São Francisco e a Capela dos Ossos. Resto do dia 
livre para poder desfrutar desta magnifica cidade, protegida pela Unesco. 
Acomodação na Pousada dos Loios.

DIA 3

Depois do cafá da manhã, dirija o seu carro até Reguengos de Monsaraz, 
considerada uma das vilas mais an�gas de Portugal. É um museu aberto: o 
Castelo medieval e a sua Torre, os “An�gos Paços de Audiência (séculos XIV/XVI) 
e a Igreja Matriz. Vá até ao cimo da vila e aproveite para almoçar num dos 
acolhedores “bistros”. Desfrute da beleza da paisagem. Depois de almoço siga 
novamente de carro até Vila Viçosa, local onde os Duques de Bragança (Coroa 
Portuguesa) se man�veram durante séculos – Paço Ducal – até à proclamação da 
Republica. Alojamento na Pousada de Vila Viçosa, localizada no centro histórico 
da cidade. Muito caracterís�ca pelos seus labirín�cos quartos temá�cos, esta 
Pousada recuperou na íntegra as sucessivas e sobrepostas construções de celas, 
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re�ros e oratórios, mandados erigir pelas religiosas que ao convento recolhiam. 
Acomodação.

DIA 4

Pequeno-almoço. Desfrute esta cidade histórica visitando o Paço Ducal. Antes de 
almoço conduza cerca de 44 km até Estremoz, conhecida mundialmente como a 
capital do mármore branco. Suba até ao castelo, mandado construir pelo Rei D. 
Dinis para a sua mulher, a Rainha Santa Isabel, que dá o nome à luxuosa Pousada 
de Estremoz. Aproveite para almoçar. Percorra depois cerca de 47 km até Alter 
do Chão, conhecida pela sua Coudelaria, fundada em 1748 por D. João V, com 
vista à criação de cavalos de raça Lusitana. Pernoita na “Casa de Campo”.

DIA 5 / DIA 6

A Coudelaria de Alter, an�ga Coudelaria Real, foi fundada pelo Rei D. João V, com 
o propósito de melhorar a criação de cavalos. Passados 250 anos, a Coudelaria 
torna-se a mais an�ga do mundo a permanecer ininterruptamente no mesmo 
local mantendo a qualidade do cavalo Lusitano. A qualidade e o carácter do 
cavalo Lusitano têm sido um dos propósitos preservados ao longo do tempo. 
Actualmente dispões de diversas infraestruturas: Centro de Interpretação, 
Galeria de Exposições, Casa dos Trens, Colecção de Alfaias Agrícolas. Durante 
estes dois dias tempo para visitar a Coudelaria. E ainda tempo para lições de 
montar a cavalo pelo equitador, ou de volteio (se preferir). Acomodação nos dois 
dias na “Casa de Campo” da Coudelaria Real.

DIA 7

Par�da de Alter do Chão, passando por Estremoz e regresso a Lisboa pela auto-
estrada, onde deverá chegar aproximadamente em 2 horas e seguem 
directamente para o Hotel Tivoli Lisboa.  Tempo para descansar. Pelas 14h30 
uma visita panorâmica da cidade: visita da zona de Belém, onde podemos 
encontrar os mais belos e históricos monumentos dos séculos XV e XVI alusivos à 
época dos descobrimentos: Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos, a Igreja 
do Mosteiro dos Jerónimos – obra-prima de es�lo Manuelino – e o Museu dos 
Coches, que contêm uma das mais importantes e ricas colecções de coches do 
mundo. Sempre junto ao rio, iremos da Lisboa Monumental para a Lisboa An�ga, 
passando pela Baixa Pombalina onde podemos admirar a Praça do Comércio, o 
Rossio e os Restauradores, passando ainda pela Avenida da Liberdade, a 
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“boulevard” lisboeta, acabando na Praça Marques de Pombal. Antes de par�r 
desta bela cidade, uma noite com Jantar de Fados. A Unesco classificou o Fado 
como Património Imaterial da Humanidade, sendo um símbolo reconhecido de 
Portugal. O Fado é, por excelência, a canção de Lisboa. Pernoita.

DIA 8

Par�da do hotel em direcção ao Aeroporto de Lisboa, onde deverá entregar o 
carro na companhia de rent-a-car. Formalidades de embarque e regresso a casa.

Notas

- Pode adicionar mais noites de hotel. Peça informações.
- Se vem dum país europeu, pertencente à EU, traga a sua carta de condução.
- Caso contrário, para além da carta de condução do seu país, seja também 
portador do Cer�ficado Internacional de Conduzir.

Serviços Incluídos:

- 2 noites de pernoita com café da manhã na Pousada dos Loios em Évora;
- 1 noite de pernoita com café da manhã na Pousada de Vila Viçosa;
- 3 noites de pernoita com café da manhã na Casa de Campo em Alter do Chão;
- 1 noite  de pernoita com café da amanhã no hotel Tivoli Av. Liberdade em 
Lisboa;
- Meio-dia de visita da cidade clássica;
- 1 Jantar com show num Restaurante/Casa de Fados em Lisboa;
- Taxas de turismo e serviço.
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