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DIA 1 - LISBOA
Chegada ao aeroporto de Lisboa e traslado ao 
hotel ou pegue o carro de aluguel. Resto do dia 
livre. Refeições: nenhuma.  

DIA 2 -  LISBOA | ÉVORA 
Café da manhã no hotel e saída para o sul, 
atravessando o rio Tejo passando pela ponte 
suspensa 25 de abril. Chegando na cidade 
pesqueira de Sesimbra, vamos encontrar uma colina 
protegida por uma cordilheira, onde você pode ver 
o castelo, oferecendo uma vista maravilhosa do 
mar. Continuando em Setúbal, vamos atravessar 
o Parque Natural da Arrábida, cercado a oeste 
por numerosas praias pequenas. Uma pausa para 
o almoço em um restaurante local. Continuação 
para Évora, uma cidade situada entre as montanhas 
alentejanas.

DIA 3 - ÉVORA | MARVÃO
Café da manhã no hotel e check-out. A cidade 
de Évora é classificada como Patrimônio da 
Humanidade: luminosa e cercada por muros. 
Abriga um belo complexo monumental. Tomando a 
direção norte em direção a Arraiolos, uma pequena 
cidade muito típica do Alentejo e conhecido por 
suas famosas tapeçarias. Continuação a Estremoz, 
apelidada de “a cidade branca” devido a seu 
bloco de casas desta cor, mas também por ser um 
dos maiores exportadores de mármore branco do 
mundo. Nós terminamos o dia na villa medieval e 
murada de Marvão.

DÍA 4 - MARVÃO | VISEU 
Café da manhã no hotel e check-out. Saída em 
direção ao Castelo de Vide, uma aldeia típica 
do Alentejo. Nós vamos em direção à região da 
Beira Baixa, Castelo Branco, onde você pode ver 
o jardim do Palácio Episcopal. Em seguida, uma 
das Cidades históricas de Portugal: Linhares da 
Beira, do século XII. Finalmente, no centro do país, 
a cidade de Viseu. 

DIA 5 - VISEU | GUIMARÃES
Café da manhã no hotel e check-out. Saída em 
direção a região do Vale do Douro, tomando 
a paisagem classificada como Patrimônio da 
UNESCO. Em Vila Real você pode visitar um dos 
mais belos palácios barrocos em Portugal, Casa 
de Mateo e seus jardins. A encantadora cidade 
de Amarante está localizada em ambos os lados 
do rio Tâmega. A Ponte Amarante perpetua a 
memória da resistência heróica da população 
contra as forças napoleônicas que invadiram 
Portugal. Continuação para Guimarães, com seu 
centro declarado Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO.

DIA 6 - GUIMARÃES 
Café da manhã no hotel e check-out. Saída em 
direção a Braga, com patrimônios religiosos, como 
os santuários que compõem o triângulo da fé: a 
Catedral e os Santuários do Bom Jesus e Sameiro. 
Continuaremos até a Ponte de Lima, que atravessa 
o rio Lima neste momento, dando origem ao nome 
desta cidade antiga, rica região agrícola, onde o 
famoso vinho verde é produzido. Volte para o hotel.

DIA 7 -  GUIMARÃES | AVEIRO 
Café da manhã no hotel e check-out. Saída em 
direção ao Porto. Com uma excelente localização 
perto da boca do rio Douro e um complexo de 
valor excepcional, o centro histórico do Porto é 
Patrimônio da Humanidade. Continue para Aveiro, 
a “Veneza Portuguesa”, atravessando o Rio de 
Aveiro.

DIA 8 - AVEIRO | ÓBIDOS
Café da manhã no hotel e check-out. Saída em 
direção a Coimbra, a cidade dos estudantes, 
chamada assim por hospedar uma das primeiras 
universidades da Europa e a maior do país. 
Seguimos a Tomar, antiga sede dos Templários, 
uma cidade com muitos encantos devido à sua 
riqueza artística e cultural. O dia termina na vila 
medieval murada de Óbidos, com as suas igrejas 

góticas e ruas estreitas e sinuosas e pequenas lojas 
onde você pode saborear a famosa gala. 

DIA 9 - ÓBIDOS  | LISBOA 
Café da manhã no hotel e check-out. Saída em 
direção a Mafra, conhecida pelo seu imponente 
palácio, o maior edifício português construído no 
século XVIII. Vamos atravessar o Parque Natural 
Sintra-Cascais para chegar ao ponto mais ocidental 
da Europa continental, o Cabo da Roca. No 
caminho para Cascais ao longo da costa, você 
pode apreciar a paisagem marítima. No Estoril, 
destacamos os jardins dos maiores Cassinos da 
Europa. 

DIA 10 - LISBOA
Café da manhã no hotel e check-out. Traslado 
para o aeroporto de Lisboa ou a entrega do carro 
no aeroporto.
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DESCOBRINDO PORTUGAL
9 NOITES

LISBOA

ESTILO DE VIAGEM   | 

SAÍDAS: Diárias

ÉVORA

MARVÃO

VISEU

GUIMARÃES

ÓBIDOS

AVEIRO

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa e hotéis previstos.

• Preços com base mínima de 2 passageiros em euros.

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio.

• Acomodação sujeito a disponibilidade.

SERVIÇOS INCLUÍDOS (SELF-DRIVE TOUR))
• Acomodação com café da manhã nos hotéis previstos ou similares

• Aluguel de carro por 9 dias

• Refeições: café da manhã

SERVIÇOS INCLUÍDOS (TOUR PRIVATIVO)
• Acomodação com café da manhã nos hotéis fornecidos ou similares

• transferências privadas de chegada e partida

• Refeições: café da manhã

• Transporte com motorista de acordo com o itinerário

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Voos internacionais

• Refeições não mencionadas; Bebidas; Visto; Gorjetas; Seguro 

• Atividades opcionais

• Taxa de acomodação em Lisboa que deve ser paga diretamente 

no hotel (1 euro por pessoa por noite)

CIDADE

LISBOA Hotel Roma Hotel Mundial Tivol i  Avenida L iberdade

ÉVORA Stay Hotel Évora Centro M’Ar de Ar Muralhas Convento do Espinheiro

MARVÃO  Poejo Boutique Hotel  Poejo Boutique Hotel Pousada de Marvão

VISEU Pa lác io  dos  Melos Hotel Príncipe Perfeito Montebelo Viseu Congress Hotel

GUIMARÃES Hotel Fundador Santa Luzia Arthotel Pousada Mosteiro de Guimarães

AVEIRO Veneza Hotel Meliá Ria Hotel & SPA Montebelo Vis ta Alegre Í lhavo

ÓBIDOS Hotel Josefa d’Óbidos The Literary Man Óbidos Praia Del Rey Marriott Golf & Beach Resort

SELF-DRIVE TOUR | A PARTIR DE EUR 607 EUR 707 EUR 1.014

TOUR PRIVADO | SEM GUIA|  A PARTIR DE EUR 2.320 EUR 2.680 EUR 2.994

IMPERDÍVEL

• Aprecie o pôr do sol no rio Douro na 
cidade do Porto;;

• Provar o mundialmente famoso vinho 
português.

LISBOA | ÉVORA | MARVÃO | VISEU | GUIMARÃES | AVEIRO | ÓBIDOS


