
circuito exclusivo

1º DIA LISBOA - PORTO - CHAVES
(Lisboa - Chaves: 480 Km // Coimbra - Chaves: 
280 Km // Porto - Chaves: 150 Km)
Comparência na Gare do Oriente (junto à es-
tação rodoviária da RENEX), em Lisboa, 30 mi-
nutos antes da partida, para iniciarmos a nossa 
viagem às 8h30 em direção a Coimbra (estação 
Coimbra B) para darmos as boas vindas aos 
passageiros que embarcam nesta cidade, se-
guindo para o Porto, onde teremos tempo para 
almoço livre. Para os passageiros do Porto, o 
ponto de encontro é junto ao Hotel da Música, 
no Mercado do Bom Sucesso, pelas 14h00 para 
continuarmos a nossa viagem até ao nosso des-
tino final de hoje. Chegamos a Chaves a meio da 
tarde para um breve passeio pelo centro históri-
co da cidade transmontana onde iniciamos com 
a prova dos famosos Pastéis de Chaves. Depois 
de nos acomodarmos no Hotel Forte de São 
Francisco****, ou similar em Chaves, saímos 
a pé para jantar numa tradicional adega local. 
Alojamento.

chaves

2º DIA CHAVES - PEDRAS SALGADAS -
VILA REAL - RÉGUA - LAMEGO - VISEU (180 km)
Pequeno-almoço no hotel e partida de Chaves. 
Iniciamos o nosso périplo na rotunda que os-
tenta o Km “0” da Estrada Nacional “N2”, para 
logo a seguir fazermos uma primeira paragem 
em Pedras Salgadas para provar as famosas 
águas termais que nos darão saúde para a 
nossa viagem. Continuamos até Vila real, para 
uma breve visita panorâmica, antes de descer 
pela sinuosa “N2” pela encosta norte do Vale 
do Douro, até ao Peso da Régua para almoço 
num dos restaurantes locais da cidade. Depois 
do almoço visitamos o Museu do Douro onde 
ficamos a conhecer toda a história do Vinho do 
Porto e da região, que a UNESCO declarou pa-
trimónio cultural. Subimos depois a “N2” que 
serpenteia até Lamego, cidade de arcebispos, 
para uma breve paragem no centro histórico, 
com vista para a escadaria do Santuário da Nª 
Srª dos Remédios, antes de continuar, atraves-
sando as serras das Meadas e Montemuro, 

experiente guia privativo

estrada nacional 2: à descoberta
do interior de portugal
Chaves • Vidago • Vila Real • Régua • Lamego • Viseu • Molelos • Penacova • Góis • Pedrogão • Sertã • Vila de Rei • Abrantes • Ponte de Sor • Montargil • 
Mora • Évora • Ferreira do Alentejo • Aljustrel • Castro Verde • Almodôvar • São Brás de Alportel • Faro • Albufeira

PAISAGEM – CULTURA – GASTRONOMIA REGIONAL – VINHOS – PESSOAS

região que outrora ficou conhecida como Lusi-
tânia, até chegar a Viseu, terra de Viriato e capi-
tal da Beira Alta. Jantar num restaurante local. 
Alojamento no Avenida Boutique Hotel****, 
ou similar em Viseu. 

3º DIA VISEU - MOLELOS - TONDELA - PENACOVA 
- GÓIS - PEDROGÃO GRANDE (150 km)
Depois do pequeno-almoço, vamos dar um pas-
seio pelo centro histórico da cidade, com visita 
à lendária Sé. Deixamos depois Viseu em dire-
ção a Tondela, até chegar a Molelos, aldeia co-
nhecida pelas suas tradicionais olarias de barro 
preto, para visitarmos uma delas. Estamos na 
região de Dão Lafões, terra da famosa vitela e 
dos vinhos do Dão. O almoço terá lugar num 
restaurante local, com ementa a condizer. Se-
guimos até Penacova para uma breve paragem 
junto ao miradouro, com uma fantástica vista 
panorâmica sobre o Rio Mondego. Continua-
mos, subindo as serras do Açor e da Lousã. 
Por estas bandas, a “N2” é bastante sinuosa o 
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CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

O PREÇO INCLUI
• Circuito em moderno autocarro de turis-

mo de acordo com o itinerário;
• Acompanhamento por experiente guia 

privado, de língua portuguesa, durante 
toda a viagem;

• Alojamento nos hotéis indicados no iti-
nerário, ou similares;

• Refeições indicadas no itinerário – 9 re-
feições (bebidas incluídas) em restauran-
tes regionais;

• Prova de pastéis de Chaves;
• Visita ao Museu do Douro;
• Visita à Sé de Viseu;
• Visita a uma olaria de barro preto;
• Visita ao Fluviário de Mora;
• Visita à Igreja de S. Francisco e Capela 

dos Ossos, em Évora;
• Prova de azeites;
• Visita à igreja do Convento de N. Sra. da 

Conceição, em Almodôvar;
• Seguro Nortravel Portugal Continental;
• Taxas de turismo, serviço e IVA (exceto 

taxas de cidade).

O PREÇO não INCLUI
• Extras de carácter pessoal;
• Tudo o que não mencionado como in-

cluído;
• Taxas de cidade, a pagar diretamente 

nos hotéis, quando aplicável.

6
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14
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9
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que permite apreciar as paisagens com calma. 
Seguimos pois, em ritmo lento até Pedrogão 
Grande para jantar e alojamento no Hotel da 
Montanha****, ou similar, na região.

4º DIA PEDROGÃO GRANDE - SERTÃ - VILA DE 
REI - ABRANTES - MORA - ÉVORA (120 km)
Partimos após o pequeno-almoço, passando 
por Sertã, com a primeira paragem em Vila de 
Rei onde faremos uma visita ao Centro Geodé-
sico de Portugal. Seguimos a “N2” até Abrantes, 
onde atravessamos o Tejo, passando depois 
por Ponte de Sor e pela Barragem de Montar-
gil, até chegar a Mora para visitar e almoçar 
no famoso Fluviário de Mora. Seguimos após 
o almoço até à região da Azaruja, que apresen-
ta o melhor e mais bonito lado que o Alentejo, 
a sua cultura e as suas gentes, têm para dar. 
Para além de ficarmos a conhecer tudo sobre a 
cortiça, faremos ainda uma prova de azeites da 
região. Continuamos a nossa viagem com este 
pequeno desvio da rota principal, até Évora 
para um passeio a pé pelo centro histórico da 
cidade e visita guiada à Igreja de S. Francisco 
com a sua peculiar Capela dos Ossos. Jantar 
e alojamento no Évora Hotel****, ou similar, 
em Évora.

5º DIA ÉVORA - ALJUSTREL - CASTRO VERDE 
- ALMODÔVAR - SÃO BRÁS DE ALPORTEL - 
FARO - ALBUFEIRA (280 km)
Após o pequeno-almoço, deixamos Évora e vol-
tamos à “N2” para a descer, atravessando as 
planícies alentejanas, passando por Aljustrel, 
Castro Verde, até Almodôvar, onde vamos visi-
tar a igreja do Convento de Nossa Senhora da 
Conceição. Almoçamos num restaurante de re-
ferência, mesmo junto à N2. Depois do almoço, 
seguimos via São Brás de Alportel, até chegar a 
Faro, à rotunda que ostenta o Km 738 da míti-
ca Estrada Nacional. Após um passeio a pé pelo 
centro histórico da capital do Algarve, continua-
mos até Albufeira, para jantar e alojamento no 
Hotel Oura Praia****, ou similar, na região.

6º DIA ALBUFEIRA - LISBOA (/ COIMBRA / 
PORTO) (270 KM // 470 Km // 590 km)
Após o pequeno-almoço no hotel e terminado 
o périplo pela Estrada Nacional “N2”, seguimos 
para Lisboa, agora pelas vias mais rápidas, onde 
chegaremos ao final da manhã (no Parque das 
Nações, junto à Gare do Oriente). Tempo livre 
para os passageiros que continuarem para 
Coimbra ou Porto, onde chegaremos ao final da 
tarde. FIM DA VIAGEM.
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DATAS DE PARTIDA do porto
abril 24
junho 11
julho 17 
agosto 14

setembro 4 
outubro 2 30
novembro 27
dezembro 4

preço por pessoa em duplo 
- desde € 740
O preço indicado é válido para a partida 
de 30 de Outubro.
Valores sujeitos a alterações no ato da 
reserva.

Sujeito a número mínimo de participantes.


