
2120

DIA 1 - PORTO
Chegada ao aeroporto do Porto e recolhida do 
carro de aluguel. Pernoite no Porto.

DIA 2 -  PORTO
Café da manhã no hotel e saída para uma visita 
a uma adega com uma vista magnífica sobre a 
Ribeira.

DIA 3 - PORTO | VALLE DEL DUERO
Café da manhã no hotel e check-out. Continuação 
em direção à região fenomenal do Douro, a 
primeira região demarcada de vinho do mundo 
(1756) onde é produzido o famoso Vinho do Porto. 
Vamos aprender mais sobre a produção de vinhos, 
enquanto aprecia a bela paisagem, Patrimônio 
Mundial da UNESCO desde 2001. A caminhada 
pelo vale do Douro é ideal para conhecer a cultura 
do vinho na região, a cultura da cidade e a grande 
beleza natural do rio, sem dúvida um dos mais 
belos da Europa. Almoço em um vinhedo local, 
com visita e degustação de vinhos.

DIA 4 - VALLE DEL DUERO |  COIMBRA 
Café da manhã no hotel, saída para Coimbra. 
Continuamos em direcção à região da Bairrada, 
que se beneficia de chuvas abundantes e 
temperaturas agradáveis que ajudam a produzir 
uvas com alta acidez e baixo teor de álcool, ideal 
para produção de vinhos espumantes. Visita a um 
Adega e degustação de vinhos. A seguir, vamos 
para a grande e majestosa floresta da Serra do 
Jardim Botânico com 700 espécies, protegido por 
um touro papal emitido no século XVII. Partida 
para Coimbra.

DIA 5  -  COIMBRA | LISBOA
Café da manhã no hotel e check-out. Coimbra, a 
cidade estudantil, assim chamada por hospedar 

uma das primeiras universidades da Europa e a 
mais importante no país. Andar a maior parte antiga 
de Coimbra, feita de ruas estreitas que levam ao 
topo da colina. Saída para a encantadora aldeia 
de Óbidos, cidade bem conhecida medieval 
murada com suas igrejas góticas e ruas estreitas. 
Continuamos a viagem a Lisboa.

DIA 6  -  LISBOA 
Café da manhã no hotel. Em uma cidade que 
foi influenciada por muitas culturas distantes ao 
longo do tempo, ainda há um sentimento de aldeia 
em todo bairro histórico. Caminhe pela área de 
Pombalina e nas ruas da Baixa que se abrem para 
o rio Tejo na Praça do Comercio, então seguimos o 
rio para descobrir algumas das partes mais bonitas 
da cidade: a área monumental de Belém com seus 
monumentos, o bairro medieval de Alfama e os 
espaços de lazer contemporâneos mais recentes, 
como o Parque das Nações. Partida para Sintra, 
uma linda vila declarada patrimônio mundial 
pela UNESCO. À noite, jante em um restaurante 
tradicional com show de fado.

DIA 7 -  LISBOA 
Café da manhã no hotel. Saída em direção a Évora 
localizada no meio das belas planícies de Alentejo. 
Esta cidade murada foi declarada Patrimônio da 
UNESCO. Vamos visitar o templo Romana, datada 
do século III dC e recuperada no século XIX e a 
misteriosa Capela dos Ossos, com seus pilares 
e paredes cobertas de ossos, Século XVII. Visita 
a uma adega com degustação de vinho, queijo 
e azeitonas. Regresso a Lisboa. Durante a noite 
em Lisboa.

DIA 8 - LISBOA 
Café da manhã no hotel e check-out. Entregue do 
carro de aluguel no aeroporto de Lisboa.
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PORTUGAL ENOGASTRONÔMICO
7 NOITES

ESTILO DE VIAGEM   | 

CIDADE

PORTO HF Tuela Porto Hotel Vila Galé Porto Pestana Vintage Porto

DOURO Hotel Régua Douro 4* Hotel Régua Douro The Vintage House Hotel

COIMBRA Hotel Dona Inês Vi la Galé Coimbra Quinta das Lágrimas

LISBOA Hotel Roma Hotel Mundial Tivol i  Avenida L iberdade

SELF-DRIVE TOUR | A PARTIR DE EUR 687 EUR 787 EUR 1.127

TOUR PRIVATIVO | SEM GUIA| A PARTIR DE EUR 1.640 EUR 1.747 EUR 2.080

IMPERDÍVEL

• Explorar a cidade de Sintra, uma cidade declarada 
patrimônio mundial pela UNESCO;

• Almoçar em um vinhedo local com degustação de 
vinhos.

LISBOA

PORTO

SAÍDAS: Diárias

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa e hotéis previstos.

• Preços acima 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 7 dias;
• 2 passeios de vinhedos guiados com degustação de vinhos e 1 almoço
• 1 visita guiada a uma adega no Porto com degustação de vinhos
• 1 jantar com apresentação de fado
• Refeições: Café da manhã   

SERVIÇOS INCLUÍDOS (TOUR PRIVATIVO)
• Acomodação com café da manhã nos hotéis fornecidos ou similares
• Traslados privados de chegada e partida
• Refeições: Café da manhã
• Transporte com motorista de acordo com o itinerário
• 2 passeios de vinhedos guiados com degustação de vinhos e 1 almoço
• 1 visita guiada a uma adega no Porto com degustação de vinhos
• 1 jantar com apresentação de fado (sem traslados) 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Aéreos
• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; gorjetas; Seguro
• atividades opcionais
• Taxa de acomodação em Lisboa a ser paga diretamente no hotel (1 euro 

por pessoa por noite).
• Taxa de acomodação no Porto a ser paga diretamente no hotel (2 euros 

por pessoa por noite).


