Gastronomia, Vinhos, Azeite e Cultura

Programa
1º. Dia

•

PORTO

Chegada a Aeroporto Francisco Sá Carneiro. Assistência e transfer para o centro da cidade seguido de um tour
panorâmico para conhecer os pontos de maior interesse turístico daquela que é a segunda maior cidade de
Portugal. Praça da Batalha, Avenida dos Aliados, Palácio da Bolsa, Torre dos Clérigos, Casas da Música, etc.
Travessia do Rio Douro para a cidade vizinha de Gaia para uma visita com prova de vinhos às Caves do Vinho
do Porto, seguida de um Cruzeiro no Rio Douro para apreciar a maravilhosa panorâmica da cidade vista do Rio,
a sua singular arquitectura, as seis pontes que atravessam o Rio, especialmente a de D. Luís e de Dona Maria
Pia autênticos ex-libris da cidade, Projectos da autoria de Teófilo Seyrig, sócio de Gustave Eiffel, o autor da
Torre Eiffel de Paris. Acomodação no Hotel HF Fénix Porto 4**** Tarde e noite livres.
2º. Dia • Porto / Peso da Régua / Porto
Após o Café da Manhã buffet servido no Hotel, Saída,
pelas 08h00 com destino ao Peso da Régua para um
tour de dia inteiro incluindo: visitas a quintas
produtoras de vinhos (prova de vinhos azeite, mel,
sumos e amêndoas), passeio de barco rabelo
(embarcação típico do Rio Douro) durante 1 hora,
Almoço em restaurante tipicamente português para
saborear a cozinha tradicional portuguesa e regresso
à cidade do Porto ao final do dia.
3º. Dia • Porto / Coimbra / Nazaré / Óbidos / Lisboa
Café da Manhã servido no Hotel, e saída com destino
a Coimbra, cidade famosa pela sua Universidade –
uma das mais antigas da Europa e uma das maiores de
Portugal (fundada em 1290). Visita panorâmica da
cidade dos estudantes, as Pontes de Santa Clara e da
Europa, o Centro Histórico, etc. continuação para a
Nazaré, uma magnifica vila de pescadores de
arquitectura
e
paisagens
verdadeiramente
deslumbrantes. De seguida visitamos Óbidos – vila
medieval que data de 1148, de arquitectura e história
verdadeiramente encantadora. Chegada a Lisboa ao final do dia para alojamento no HotelOlissippo Marquês
de Sá 4**** ou similar.

4º. Dia • Lisboa / Médio Tejo / Lisboa
Após o Café da Manhã servido no Hotel, saída de
ônibus para um tour de dia inteiro para visitar quintas
produtoras de vinho e azeite. Almoço em Restaurante
típico com menu tipicamente português. Tour
acompanhado por técnicos especializados na
produção do vinho e do azeite para poderem dar todas
as explicações técnicas

5º. Dia • Lisboa / Sintra / Cascais / Estoril
Saída após o Café da Manhã servido no Hotel para a
um tour pela cidade de Lisboa para conhecer
nomeadamente: o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de
Belém, o Padrão dos Descobrimentos, o Centro
Histórico, a Praça do Comércio, Praça do Rossio … de
tarde, saída para Sintra, também conhecida pela Suíça
Portuguesa – região verdejante cheia de palácios e
castelos. Cabo da Roca – o ponto mais ocidental da
Europa, Praia do Guincho (paraíso dos apaixonados do
windsurf), Cascais, Estoril e regresso a Lisboa e ao
nosso Hotel.6º. Dia • Lisboa
Café da Manhã servido no Hotel e transporte para o Aeroporto de Lisboa para formalidades de embarque e
saída de regresso ao Brasil.
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS

Preços por pessoa (mínimo de 25 participantes) – Por favor Consulte-nos
Acomodação em Apartamento Duplo
Acomodação em Apartamento Single

EUR
EUR

O Programa Inclui :
®

Ônibus de luxo com ar condicionado e bancos reclináveis para todo o itinerário

®

Acomodação nos hotéis indicados ou similares num total de cinco (5) noites

®

Café da Manhã buffet diário

®

Serviços de Guia oficial permanente

®

Todas as refeições descritas no programa e nos Restaurantes e hotéis indicados

®

Todas as visitas descritas no programa de viagem

®

Cruzeiro no Rio Douro na Foz no Porto e em Peso da Régua

®

Todas as taxas e impostos de turismo

