Norte de Portugal
CIRCUITO- 06 dias/ 05 noites (+/- 2259 km)
Óbidos, Alcobaça, Nazaré, Batalha, Fátima, Coimbra, Aveiro, Porto, Guimarães, Braga, Barcelos, Amarante, Vila Real,
Vale do Douro, Lamego, Viseu, Urgeiriça, Buçaco e Tomar

Dia 1 : Lisboa \ Óbidos \ Alcobaça \ Nazaré \ Batalha \ Fátima (217 km)
Partimos para norte. Por entre uma paisagem rica em moinhos e
pomares chegamos a ÓBIDOS(stop) , vila situada dentro de muralhas
medievais onde por entre a harmonia da sua arquitectura e a variedade
do seu artesanato se pode saborear o delicioso licor “ a ginjinha “.
Continuamos para ALCOBAÇA(stop) dominada pela imponência da Igreja
que introduziu o gótico em Portugal e na qual repousam em delicados
túmulos D Pedro e Inês de Castro, conhecidos pela sua historia de Amor.
Depois a NAZARÉ(stop), vila piscatória e praia veraneante, com as suas
lendas e tradições. Em seguida deslumbra-nos a grandeza e delicadeza
do gótico no Mosteiro da BATALHA(stop), no qual repousa em seu
túmulo o Infante D. Henrique mentor da Epopeia Marítima Portuguesa. Prosseguimos para FÁTIMA ,Santuário Mundial do
Culto Mariano e Altar do Mundo. Possibilidade de assistir a procissão das velas. Fátima - alojamento.

Dia 2: Fátima \ Coimbra \ Aveiro \ Porto (270 km)
Pequeno almoço no hotel. Partimos COIMBRA ,cidade com uma das
mais antigas Universidades no Mundo. Surpreende-nos o esplendor da
sua Biblioteca Barroca e das suas tradições na música e traje
universitário. Ainda em Coimbra ,a igreja de Santa Clara, em cujo
relicário de prata e cristal repousa a tão amada Rainha Santa Isabel
,famosa pelo milagre das rosas. Ao passear pelo centro da cidade poderá
admirar a cerâmica Coimbrã. Pela tarde, continuamos para AVEIRO(stop)
cidade atravessada por canais, conhecida como a Veneza de Portugal
ainda hoje podemos ver os seus barcos moliceiros e provar o delicioso
doce "ovos-moles". Terminamos o dia no Porto. Porto - alojamento.

Dia 3: Porto (25 km)
Pequeno-almoço no hotel. Pela manhã conheceremos a cidade do
PORTO, situada na margem direita da foz do rio Douro, é a segunda
cidade de Portugal. Partimos à descoberta das suas ruas, avenidas,
monumentos e lugares característicos incluindo o romântico Palácio da
Bolsa com a maravilhosa Sala Árabe, a igreja de S. Francisco com a sua
ofuscante decoração de talha dourada, o tradicional e popular Bairro da
Ribeira onde se pode ver o delicado trabalho de Filigrana, e ainda
visitaremos com uma degustação uma das mais conceituadas e
tradicionais Caves do Vinho do Porto Tarde livre na qual poderão sentir o
pulsar da Cidade nas suas gentes e no seu comércio. Porto - alojamento.

Dia 4: Porto / Guimarães / Braga / Barcelos / Porto (178 km)
Pequeno almoço no hotel. Todo um dia pela região do Minho, onde a
história, a religião e as lendas se misturam com magníficos monumentos,
deslumbrantes panoramas, deliciosa gastronomia, vinhos únicos, xailes
coloridos, linhos delicados e o simbólico Galo. Por uma paisagem onde o
verde deu nome ao vinho da região, encontramos GUIMARÃES(stop),
Berço da Nacionalidade. Na Colina Sagrada o Castelo Real e o Palácio dos
Braganças transmitem-nos a força e poder de Reis e Nobres, e o Centro
em que as suas ruas e arquitectura nos recordam os tempos medievais.
Em seguida a cidade de BRAGA (stop) conhecida como a Roma de
Portugal, leva-nos a sentir a força do Sagrado na mais antiga Catedral do
País e no Santuário do Bom Jesus com o seu fascinante e cenográfico
escadório barroco. Continuamos para BARCELOS (stop) onde a lenda e a cerâmica fizeram do galo um ícone de Portugal.
Regresso a cidade do Porto. Porto – alojamento.
Dia 5: Porto \ Amarante \ Vila Real \ Vale do Douro \ Urgeiriça (254 km)
Pequeno-almoço no hotel. Partimos para AMARANTE(stop), pequena
cidade situada nas margens do rio Tâmega, orgulhosa de São Gonçalo
santo casamenteiro venerado no seu convento debruçado sobre o rio,
das suas casas com alpendres coloridos, das suas confeitarias com
deliciosos doces conventuais, e do seu mercado onde se sente pulsar a
vida da região. Passamos a Serra do Marão, ao encontro de VILA
REAL(stop) onde visitaremos os harmoniosos e perfumados jardins do
Palácio de Mateus cuja fachada se reproduz nos rótulos do famoso vinho
Rosé. Depois somos levados pela magia da paisagem e sentimos a força
do trabalho do Homem nas vinhas da REGIÃO DEMARCADA DO DOURO,
onde se produz um dos mais famosos néctares dos Deuses, o vinho do
Porto. Paramos em LAMEGO(stop), onde o soberbo Santuário de N. S. dos Remédios olha a cidade na qual se pode
saborear a tradicional Bola de Lamego.. Em VISEU(stop) região do vinho do Dão, ho enageia-se Viriato o Lusitano primeiro herói de Portugal. No centro a Catedral domina uma zona de ruas, onde casas brasonadas se misturam com um
comércio muito vivo e diversificado. Urgeiriça/Caldas da Felgueira - alojamento.

Dia 6: Urgeiriça \ Buçaco \ Tomar \ Lisboa (365 km)
Pequeno almoço no hotel. Atravessamos o coração de Portugal, em
direcção a Bussaco -,onde sobressai o romântico Hotel Palace, antigo
palácio de Caça Real, bem como a sua luxuriante e rara vegetação.
Continuamos para Tomar. O desenvolvimento de Tomar está
intimamente ligado à Ordem dos Templários que em 1159 recebeu estas
terras como recompensa pela ajuda prestada a D. Afonso Henriques (1º
rei de Portugal) na reconquista cristã do território. Visitaremos o
Convento de Cristo, declarado pela UNESCO em 1983 como monumento
"Património da Humanidade”.

Preço por pessoa - SOB CONSULTA

O programa inclui:
•

Estadia em regime de pequeno almoço em hotéis a indicar ou similares, acordo:

•

Hotel Santa Maria,4* em Fátima, Hotel Ipanema Porto,4* no Porto, Hotel da Urgeiriça,4* em Canas do
Senhorim ou similares

•

Transporte em autocarro com ar condicionado ou minivan, acordo itinerário

•

Guia acompanhante durante todo o tour

•

Entras nos seguintes monumentos:

•

Mosteiro da Batalha, Universidade Coimbra, Palácio da Bolsa (Porto), Igreja de São Francisco (Porto), Jardins do
Palácio Mateus, Convento do Cristo (Tomar).

