Portugal Maravilhoso

CL 3 - 03 dias/ 02 noites
Lisboa, Sintra, Cabo da Roca, Cascais, Estoril, Óbidos, Nazaré, Alcobaça, Batalha, Fátima, Évora e Azeitão.

Dia 1 - Lisboa/Sintra/Cabo da Roca/Cascais/Estoril/Lisboa
Saindo de Lisboa, partimos em direcção ao imponente e
romântico Palácio da Pena situado num dos picos mais altos do
Parque Natural da Serra de Sintra. O Palácio possui uma mistura
de estilos que lhe dá um aspecto inconfundível. Ao final da
manhã, tempo livre para passear pelas ruas da vila de Sintra que
encantou Reis e inspirou poetas e poder apreciar as variadas lojas
de artesanato, salas de chá e saborear os famosos doces locais queijadas e travesseiros. Almoço apreciando uma deslumbrante
vista sobre a Serra. Partimos para Colares*, região demarcada e
reconhecida pelo seu vinho de mesa, seguindo até ao Cabo da
Roca, ponto mais ocidental da Europa continental. Passamos
ainda pela praia do Guincho, frequentada por adeptos de
windsurf, e pela Boca do Inferno, desfrutando a paisagem ao longo da costa. Vamos até à cosmopolita Cascais com um
magnifica vista sobre a baía e regressamos a Lisboa pela Costa do Estoril donde podemos teremos uma panorâmica do
Casino e dos seus jardins. * Percurso de eléctrico (Sintra - Colares) de Abril a Outubro – Terças e Quintas-Feiras. Restantes
dias de autocarro.

Dia 2 Lisboa/Óbidos/Alcobaça/Nazaré/Batalha/Fátima/Lisboa
Partimos ao encontro da vila de Óbidos, com suas muralhas
medievais, suas rústicas casas brancas, seu rico e variado
artesanato e a sua Pousada do Castelo. Em seguida viajamos até
Alcobaça para visitamos a imponente igreja do Mosteiro (
Património Mundial da UNESCO), a primeira completamente
gótica em Portugal e onde nos comoveremos pela trágica história
de amor contada pelos túmulos de D. Pedro e de D. Inês de
Castro. Para o almoço deslocamo-nos á pitoresca e colorida vila
piscatória da Nazaré com as suas lendas e tradições. Se possível
vamos ao Sítio, para contemplar um deslumbrante panorama da
vila e das suas praias .Prosseguimos para a Batalha onde
visitamos a igreja do Mosteiro ( Património Mundial da UNESCO ) obra prima do gótico com os seus riquíssimos vitrais.
Finalmente chegamos ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima Altar da Fé Cristã e de Peregrinação Mundial. Aí
poderemos visitar a Capelinha das Aparições e a imagem de Nossa Senhora de Fátima, a Basílica do Santuário onde
repousam os três videntes de Fátima, a Igreja da Santíssima Trindade a quarta maior do mundo Católico em capacidade,
a Estátua do Sagrado Coração de Jesus. Eventualmente tempo para assistir a uma missa. Através de uma colorida região
agrícola regressamos á cidade de Lisboa. Alojamento.

Dia 3 - Lisboa/Évora/Azeitão/Lisboa
Um dia á descoberta da cidade de Évora - Património Mundial da
UNESCO, mosaico de cultura, história e tradições. Partimos de Lisboa
atravessando a ponte sobre o Tejo para por uma bucólica paisagem de
sobreiros, oliveiras e vinhas avistarmos as muralhas e o casario branco
da cidade de Évora onde pelas suas estreitas ruelas, passeamos a pé
para viajar no tempo visitando alguns dos seus principais monumentos
: o Templo Romano de Évora, a Catedral Romano-Gótica, a igreja de
São Francisco com a "Capela dos Ossos" e a Universidade. A visita
também nos permitirá desfrutar de toda a variedade do artesanato
que a região do Alentejo nos oferece apreciando entre outros os
famosos objectos de cortiça, cerâmica e de cobre. Também se tem a
oportunidade de ver e sentir a riqueza e diversidade dos produtos utilizados na preparação de uma das mais saborosas
gastronomias de Portugal. Tempo para almoço. Na parte da tarde partimos para Azeitão onde visitamos umas das mais
antigas e importantes caves de vinho em Portugal e no final da visita provamos o tradicional Moscatel de Setúbal. No final
do dia regressamos a Lisboa. Fim dos serviços.

Preço por pessoa – a reconfirmar :
Com Almoço
Entre 01 de abril e 31 de Outubro 2019 ……..Quarto Duplo: 410.00 € / Quarto Single: 430.00€
Sem Almoço
Entre 01 de abril e 31 de Outubro 2019 …… Quarto Duplo: 361.00 € / Quarto Single: 400.00€
Incluindo :
•

Estadia em regime de Café da Manhã em Hotel de 4* em Lisboa

•

Transporte em autocarro com ar condicionado ou minivan, acordo itinerário

•

Guia acompanhante durante todo o tour

•

Entradas nos seguintes monumentos: Palácio da Pena (Sintra), Mosteiro da Batalha (Batalha), Catedral
de Évora, Igreja de S. Francisco e Capela dos Ossos (Évora)

•

03 almoços * (só nos preços onde o almoço está incluído). Possibilidade de comprar o tour sem almoço.

Pontos de Interesse : • Castelo de Óbidos, • Mosteiro da Batalha, • Mosteiro de Alcobaça, • Nazaré ,
• Fátima, • Palácio da Pena (Unesco), • Sintra, • Cabo da Roca, • Guincho, • Boca do Inferno, • Cascais
• Estoril (panorâmica), • Templo Romano, • Catedral , • Universidade , • Capela dos Ossos

