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encantos de portugal
e santiago de compostela

1º DIA LISBOA / ÓBIDOS / NAZARÉ / 
ALCOBAÇA / FÁTIMA (200KM)
Encontro com o guia na receção do Hotel NH 
Campo Grande. Partida rumo ao norte, fazendo 
a primeira paragem na bucólica vila de Óbidos, 
uma das mais bem preservadas vilas medievais 
de Portugal, que foi dote de rainhas durante 
várias dinastias da história portuguesa. Fazemos 
um passeio pelas ruelas no interior da muralha 
que envolvem toda a vila. Aproveite para provar 
o delicioso licor de cereja, a “Ginjinha”, servido 
em copo de chocolate. Continuamos a nossa 
viagem passando pela vila piscatória da Nazaré 
com paragem no miradouro do Sítio com a 
fantástica vista sobre a vila e o oceano atlântico. 
Almoço num dos tradicionais restaurantes de 
peixe da cidade. Depois do almoço, seguimos 
até Alcobaça para uma visita à igreja do 
mosteiro onde se encontram os túmulos de 
Pedro e Inês para depois seguir até Fátima. 
Visita ao Santuário, um dos mais importantes 
locais de peregrinação da Europa, que faz 
memória às aparições de Nossa Senhora aos 
três pastorinhos. Jantar e alojamento no Hotel 
Coração de Fátima***, ou similar, em Fátima.

coimbra

2º DIA FÁTIMA / COIMBRA / AVEIRO / PORTO 
(230 KM)
Partida após o pequeno-almoço em direção 
a Coimbra, a eterna cidade dos estudantes. 
Subimos até ao topo da cidade para uma visita 
à secular universidade, uma das mais antigas 
da Europa. Depois da visita seguimos viagem 
até Aveiro, muitas vezes apelidada de “Veneza 
Portuguesa” por causa dos seus canais e os 
típicos barcos “Moliceiros” que os percorrem. 
Almoço num restaurante local e tempo livre no 
centro para poder provar a doçaria local numa 
das várias pastelarias: os tradicionais ”ovos-
moles”. Continuamos ao longo da costa, até ao 
Porto para “check-in” no Hotel AC Porto****. 
Jantar e alojamento no hotel.

3º DIA PORTO (VISITA)
Pequeno-almoço buffet no hotel. No período da 
manhã vamos conhecer a cidade “invicta”, a se-
gunda maior cidade de Portugal e capital do nor-
te do país. A pé, descemos a Avenida dos Aliados, 
passando pela estação de trem de São Bento 
com seus magníficos painéis de azulejos, cami-
nhamos pela animada rua das Flores, até chegar 

ao bairro histórico da Ribeira, junto ao rio Douro, 
tombado pela UNESCO Patrimônio Mundial da 
Humanidade. Atravessamos a famosa ponte Luis 
I, toda construída em ferro, seguindo a escola de 
Gustave Eiffel, até à outra margem, em Vila Nova 
de Gaia, para visitar uma das mundialmente co-
nhecidas caves de vinho do Porto, finalizando a 
visita com uma prova. Após a visita, saímos para 
almoçar a famosa “francesinha”, numa das cer-
vejarias de referência da cidade. Resto da tarde 
livre para atividades de caráter pessoal. À noite, 
saída para Jantar com Show de Fados e Falclo-
re. Regresso ao hotel. Alojamento.

Sugerimos como passeio opcional  um cruzeiro no 
Douro durante a tarde (duração 50 min.)

4º DIA PORTO / SANTIAGO DE COMPOSTELA / 
BRAGA (420 KM)
Após o pequeno-almoço, partida para Santiago 
de Compostela, histórica cidade espanhola e 
centro religioso e de peregrinação desde a Idade 
Média, em consequência da descoberta do tú-
mulo de Santiago Maior no séc. IX. Visita ao cen-
tro com os seus belos edifícios históricos. Visita 

experientes guia privativo
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ao centro com os seus belos edifícios históricos, 
com tempo livre para entrar na famosa catedral 
onde está sepultado o Apóstolo. Almoço num 
restaurante local. De tarde, regresso a Portugal, 
atravessando a província do Minho, até chegar 
ao Bom Jesus do Monte, na encosta da Serra 
do Sameiro, com uma majestosa escadaria em 
granito e uma fantástica vista sobre a cidade de 
Braga e a região. Jantar e alojamento num dos 
Hotéis do Bom Jesus ****, ou similar em Braga.

5º DIA BRAGA / GUIMARÃES / DOURO / VISEU 
(220 KM)
Pequeno-almoço no hotel. Visita a Braga, a cida-
de dos arcebispos, conhecida pelas suas inúme-
ras igrejas, das quais destacamos para visita a 
antiquíssima Sé de Braga no coração do centro 
histórico. Continuação até Guimarães, o “Berço 
da Nação”, onde nasceu D. Afonso Henriques, 
o primeiro rei de Portugal. Passeamos pelo lin-
díssimo centro histórico medieval tombado pela 
UNESCO Patrimônio Mundial da Humanidade. 
Continuação da viagem, deixando a região do 
Minho para subir a Serra do Marão, no início da 
província de Trás-os-Montes, descendo depois a 
encosta norte até chegar ao coração do Vale do 
Douro, onde se produz o mundialmente conhe-
cido Vinho do Porto. Almoço num restaurante 
local. De tarde, visita com degustação a uma 
das vinícolas de referência desta lindíssima re-
gião. Continuamos atravessando as Serras das 
Meadas e do Montemuro, para chegar a Viseu, 
capital da Beira Alta e terra do lendário Viriato, 
que aqui, na outrora Lusitânia, combateu as in-
vasões romanas. Jantar e alojamento no Hotel 
Grão Vasco ****.

braga

6º DIA VISEU / REGIÃO DO DÃO / REGIÃO DA 
BAIRRADA / LISBOA (340 KM)
Após o pequeno-almoço no hotel e check-out, 
partimos para atravessar a região vinícola de-
marcada do Dão, com a Serra da Estrela, a mais 
alta montanha de Portugal continental, como 
pano de fundo. No percurso visitamos uma 
tradicional queijaria onde se produz o famoso 
Queijo da Serra, com prova de queijos incluí-
da. Seguimos atravessando a Beira Alta, para 
chegar à região da Bairrada, outra região viní-
cola demarcada, mas mais conhecida pela sua 
gastronomia. Paragem para um almoço tendo 
como menu o famoso “Leitão à Bairrada”. Após 
o almoço, continuação da viagem até Lisboa, 
onde chegamos ao final da tarde, junto ao Hotel 
NH Campo Grande. FIM DA VIAGEM.

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

6
dias

18
visitas

11
REFEIÇÕES

5
P.A. BUFFET

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 ou si-
milares;

• Refeições indicadas no itinerário – 10 re-
feições (bebidas não incluídas); 

• Jantar e Show de Fados e Folclore, no 
Porto;

• Visitas orientadas pelo nosso guia priva-
tivo em: Óbidos, Nazaré, Alcobaça (igreja 
do Mosteiro), Fátima, Coimbra (entrada 
na universidade), Aveiro, Porto, Santiago 
de Compostela, Braga (entrada na Sé), 
Guimarães, Vale do Douro e Viseu;

• Visita com prova às Caves de Vinho do 
Porto, no Porto;

• Visita com prova numa quinta de refe-
rência no Vale do Douro;

• Visita com prova a uma queijaria com 
produção de Queijo da Serra;

• Seguro Multiviagens Portugal - capital 
€ 10.000 (incluindo cobertura COVID-19);

• Taxas de turismo, serviço e IVA (não in-
clui taxas de cidade, a pagar localmente 
nos hotéis).

• ALCOBAÇA Visita aos túmulos de Pedro 
e Inês. 

• COIMBRA Visita à Universidade.
• PORTO Visita às Caves de Vinho do Porto 

com prova.
• VALE DO DOURO Visita a uma Quinta de 

referência na região, com prova de vinhos.
• URGEIRIÇA Visita a uma queijaria (Queijo 

da Serra.), com prova.
• BAIRRADA Almoço regional de “Leitão à 

Bairrada”.

O DIFERENCIAL DESTE CIRCUITO 

santiago de compostela

DATAS DE PARTIDA
junho 21 28
julho 5 12 19 26
agosto 30
setembro 6 13 20 27
outubro 4 18 25
novembro 1 8

PREÇO POR PESSOA
DATAS DUPLO INDIVIDual
todas as datas de partida € 990 € 1.220
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Sujeito a número mínimo de participantes.


