
Portugal Imperdível 2018 - Série Bronze - PT55
9 dias de viagem passando por Lisboa, Vila de Sintra, Cascais, Estoril, Óbidos, Nazaré, Fátima, Aveiro, Lamego, Quinta no Douro,
Pinhão, Passeio de Barco no Rio Douro, Guimarães, Braga, Porto, Batalha e finalizando em Lisboa.

9 dias 8 noites

 
Saídas em 2018

Ago Set Out Nov Dez

17, 24, 31 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 30 7, 21, 28

 
Descritivo do Roteiro Tarifário

(de 17/08/2018 a 28/12/2018)

SGL

A partir de € 1.390,00

DBL

A partir de € 1.099,00

TPL

A partir de € 1.099,00

Portugal Imperdível

9 Dias/ 8 Noites - PT55

1º Dia (Sexta-feira) Lisboa

Seja bem-vindo à Portugal e ao moderno aeroporto de Lisboa. Nosso representante estará no aeroporto para levá-lo ao hotel que estará
disponível a partir das 15h00. A tarde será livre. Para o jantar (não incluído), sugerimos um dos típicos restaurantes de Fado em Lisboa,
onde pode disfrutar da musica típica de Lisboa.

2º Dia (Sábado) Lisboa/Vila de Sintra/Cascais/Estoril/Lisboa

Às 09h00, o seu motorista-guia, vai encontrá-lo no hall do hotel.

Iniciaremos a visita panorâmica da cidade de Lisboa. Chegaremos a Belém, onde se encontra o Mosteiro dos Jerónimos do séc. XVI (5º
lugar entre as Sete Maravilhas de Portugal) e Patrimônio Mundial da UNESCO. Dica Schultz: Visite a Fábrica do Pastel de Belém, datada
de 1837. A seguir, faremos uma parada para fotos na Torre de Belém (7º lugar entre as Sete Maravilhas de Portugal). Seguiremos então
até a Vila de Sintra, Patrimônio Mundial da UNESCO. Dica Schultz: Visite o café Piriquita, no centro da Vila, e prove os deliciosos doces
“travesseiro e queijada de Sintra” (não incluído). Você terá tempo livre para almoçar e passear pelo local. Em horário a ser informado,
continuaremos para o Cascais e no retorno a Lisboa passaremos por Estoril. Chegada ao hotel. Noite livre.

3º Dia (Domingo) Lisboa/Óbidos/Nazaré/Fátima/Aveiro

Seguiremos para o Norte de Portugal. Parada em Óbidos, vila medieval do Séc. XII. A vila está dentro das Ruínas do Castelo de Óbidos,
(2º lugar entre as Sete Maravilhas de Portugal). Dica Schultz: prove a famosa ginjinha em copo de chocolate (não incluído).
Continuaremos para Nazaré, vila de praia famosa pelas ondas gigantes. Visitaremos a parte mais alta e apreciaremos toda a vila do
melhor mirante e teremos tempo livre para o almoço. A seguir, seguiremos para Fátima, um dos maiores centros de culto Mariano,
passando na aldeia de Aljustrel, local onde nasceram os Três Pastorzinhos. Em hora a informar, continuaremos para Aveiro, conhecida
como a “Veneza de Portugal”. Chegada, hospedagem e noite livre. Dica Schultz: Provar os famosos “ovos moles” doce típico da cidade,
comer um peixe assado na brasa num dos restaurantes ao lado do mercado do peixe (não incluído).

4º Dia (Segunda-feira) Aveiro/Lamego/Quinta no Douro/Douro

Após o café da manhã, faremos um passeio de Barco Moliceiro (incluído) pela ria de Aveiro, terá uma vista panorâmica da cidade e vai
poder contemplar os edifícios Arte Nouveau. Seguiremos viagem para Lamego e visitaremos o seu impressionante santuário barroco a
600 metros de altura, dedicado a Nossa Senhora dos Remédios. Em Lamego teremos tempo para o almoço incluído num ótimo
restaurante local e para passear no centro. À tarde, visitaremos uma quinta da região para conhecer os métodos de produção de vinho do
Porto (visita e degustação incluídas). Hospedagem e tempo livre.

5º Dia (Terça-feira) Douro/Pinhão/Passeio de Barco no Rio Douro/Guimarães

Seguiremos para o Pinhão, em plena região Vinhateira do Douro, classificada pela Unesco como Património da Humanidade na
classificação paisagem cultural. É a primeira região demarcada de vinhos do Mundo. A estrada N222 que nos levará até Pinhão, foi
declarada a melhor do mundo para se dirigir. No Pinhão teremos tempo livre para visitar a estação de Trem, com os seus painéis de
azulejos que contam a historia da vida nas vinhas, ligada a produção de um dos vinhos mais famosos do Mundo, o vinho do Porto.
Faremos um passeio de Barco Rabelo ( incluído). Sairemos para a cidade de Guimarães num percurso de aproximadamente duas horas.
Chegaremos a Cidade “Berço de Portugal”, pois aqui terá sido Fundado o Condado Portucalense que que deu Origem ao nome de
Portugal, Cidade, cujo centro histórico é considerado Patrimônio Cultural da Humanidade. O Castelo Medieval de Guimarães está em 1º
lugar entre as Sete Maravilhas de Portugal. Tarde e noite livre.

6º Dia (Quarta-feira) Guimarães/Braga/Porto

Viajaremos para Braga onde vamos conhecer o Bom Jesus do Monte, subiremos numcurioso Elevador oitocentista movido a água
(incluído). Em seguida, vamos para o centro histórico de Braga e teremos tempo livre. Saída para o Porto e visita panorâmica da cidade.
Visitaremos o Palácio da Bolsa e a Igreja de São Francisco e teremos tempo livre na zona da Ribeira do Porto, local mítico junto ao Rio
Douro. Dica Schultz: Um dos pratos típicos do Porto a provar é a famosa Francesinha (não incluído). Hospedagem e noite livre.

7º Dia (Quinta-feira) Porto

Café da manhã e dia livre para conhecer a cidade do Porto ao seu ritmo ou fazer passeios opcionais pela região. Dicas Schultz: Visite o
Café Majestic, Torre dos Clérigos, Livraria Lello e a Sé do Porto. Opcional: Neste dia (não incluído) poderá optar por fazer uma viagem
opcional a Santiago de Compostela ou visitar Barcelos, Ponte de Lima e Viana do Castelo ou ainda um passeio de barco na Foz do Douro
ou uma degustação do vinho do porto.

8º Dia (Sexta-feira) Porto/Coimbra/Batalha/Lisboa

Nos despedimos do Porto e vamos para Coimbra, onde foi criada a primeira universidade do país, uma das mais antigas da Europa. Após



visitarmos a Universidade. Seguiremos para a Batalha, tempo para apreciar o Mosteiro de Santa Maria da Vitória, também designado por
Mosteiro da Batalha (3º lugar entre as Sete Maravilhas de Portugal), patrimônio Mundial da UNESCO e para almoço. Saída para Lisboa,
hospedagem e noite livre.

9º Dia (Sábado) Lisboa

Café da manhã. Hotel disponível até às 11h00. Confira o horário do traslado de saída, indicado na parte superior do seu voucher. Fim dos
nossos serviços

O que está incluso?
 
- Circuito em veículos Mercedes ou similar, com capacidade para até 07 passageiros;
- Gestor Operacional (G.O.);
- Traslados regulares aeroporto/hotel/aeroporto em Lisboa;
- 8 noites de hospedagem com café da manhã, sendo 3 noites em Lisboa, 1 noite em Aveiro, 1 noite no Lamego, 1 noite em Guimarães e
2 noites no Porto, nos hotéis mencionados ou similares;
- Um almoço no Douro;
- Visitas panorâmicas de Lisboa, Sintra, Cascais e Porto;
- Quinta no Douro com degustação de vinho do Porto;
- Passeios de barco: Moliceiro pelos canais de Aveiro e Rabelo no Pinhão;
- Entradas para Elevador do Bom Jesus em Braga, Universidade de Coimbra e Palácio da Bolsa no Porto; Igreja de São Francisco no
Porto
- Transporte de uma mala média por pessoa.

Hotéis previstos ou similares:

Série Bronze
Lisboa: O. Marquês de Sá ****/ Vip Saldanha ****
Aveiro: Suites Residence Cale do Oiro ***
Douro: Hotel Lamego ****/ Régua Douro ****
Guimarães: Hotel Fundador ***/ Villa Guimarães ***
Porto: Tryp Porto Centro*** /Quality Inn ***/ Tuela Porto***

O que não está incluso?
 
- Aéreos nacionais e internacionais
- Despesas extras
- Gorjetas
- Opcionais
- Taxas turísticas de alojamento em Lisboa e no Porto
Lisboa: 1€ por pessoa e por dia
Porto: 2€ por pessoa e por dia

Notas Gerais
 
Obs: Com um pequeno suplemento, o tour selecionado, poderá ser realizado em veículo privativo.
Suplemento: 80 euros por pessoa, mínimo 4 pagantes.

NOTA IMPORTANTE:
Em algumas cidades, em períodos de feriados, eventos, datas festivas, religiosas etc., os lugares estão sujeitos a disponibilidade, nesse
caso a Schultz Portugal reserva-se o direito de alojar os clientes em cidades próximas ou arredores.

www.libertyturismo.com
Rua Guadalajara, 90 - 1301 - Ondina - Lauro de Freitas-BA - CEP 40140461

http://www.libertyturismo.com



