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plo romano de Diana, depois rumamos 
para a Herdade do Esporäo. Visita da 
propiedade e prova de vinhos da casa 
acompanhados com iguarias do Alem-
tejo. Alojamemto na cidade de Tomar. 
Jantar gastronomico.

Dia 05 (quinta-feira) Tomar – Fáti-
ma – Coimbra 
Café da manhã, visita ao COMvemto 
de Cristo, Depois seguimos para Fá-
tima, visita ao Santuário . De tarde 
viajaremos para Coimbra, onde reali-
zaremos uma visita panoramica desta 
cidade universitária, onde visitaremos 
a Reitoria e a Biblioteca. Alojamemto. 
Jantar no restaurante do hotel.

Dia 06 (sexta-feira) Coimbra – Viseu 
– Douro - Régua
Cafe da manhã, saida para Viseu. Vi-
sita pedonal ao cemtro histórico, onde 
se destaca a Catedral. Almoço. De tarde 
seguimos para a regiäo do rio Douro 
onde visitaremos uma quinta produc-
tora de vinho do Porto. Chegada á ci-
dade da Régua. Alojamemto

Dia 07 (sabado ) Régua – Vila Real 
– Guimaräes
Café da manhã, saida para Vila Real 
visita do Solar de Mateus, COMtinua-
çäo para Amarante, tempo livre . Al-
moço gastronomico. A tarde seguimos 
para Guimaräes, Visita a pé no cemtro 
histórico, onde pode admirar as velhas 

muralhas, casas palacianas, o Castelo e 
o interior ao Paço Dos Duques de Bra-
gança. Alojamemto.

Dia 08 (domingo ) Guimaräes – Bra-
ga – Barcelos – Viana do Castelo - 
Porto
Café da manhã. Saida para Braga. 
Visita ao Santuário do Bom Jesus e 
panorámica do cemtro da cidade. De-
pois seguimos para Barcelos, onde será 
servido um almoço tipico. Pela tarde 
seguimos para Viana do Castelo onde 
visitaremos o cemtro historico e tempo 
livre para compras. Continuação para 
Porto. Alojamemto

Dia 09 (segunda-feira ) Porto
Café da manhã. Visita a segunda 
maior cidade de Portuga, Comhecem-
do o Palácio da Bolsa e o seu magnifico 
Salao árabe, a igreja dos Clérigos, etc. 
Passeio de barco pelo Rio Douro. Al-
moço no restaurante típico e resto do 
dia livre. Alojamemto

Dia 10 (terça-feira) Porto - Cidade 
de origem
Café da manhã e traslado para o ae-
roporto. Fim dos nossos serviços.

Dia 01 (domingo) Lisboa
Chegada ao aeroporto de Lisboa e tras-
lado ao hotel.Alojamemto. Às 19.30 
hrs, terá lugar a reunião com o guia na 
recepção do hotel onde Comheceremo-
sao resto de participantes. Jantar de 
boas vindas.

Dia 02 (segunda-feira) Lisboa – Sin-
tra - Lisboa
Café da manhã. Partida para Sintra. 
Visita ao emblemático Palácio da Pema. 
Regresso a Lisboa com panorâmica 
da Costa do Sol por Cascais e Estoril.
De tarde visita panorâmica da capi-
tal de Portuga, Comhecemdo o exterior 
dos  principais pontos turísticos da ci-
dade como a Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerónimos com tempo para degus-
tar os famosos pastéis de Belém (opcio-
nal) e ainda Praça do Comércio, Bairro 
de Alfama com a Catedral e a Praça do 
Rossio. Alojamemto.

Dia 03 (terça-feira) Lisboa – Azeitao 
– Sesimbra – Evora
Café da manhã. Saída em direçao ao 
Sul cruzando o rio Tejo, para perspec-
tiva do castelo de Palmela com exce-
lemte paisagem. Continuação para 
Azeitão onde visitaremos caves onde se 
produzem os vinhos das Terras do Sado 
e o famoso Moscatel, com prova final. 
Seguiremos para Sesimbra . Almoço. 
Visita á fortaleza de Santiago. Seguire-
mos pela Serra da Àrrabida e Setubal. 
Chegada a Èvora. Alojamemto.

Dia 04 (quarta-feira) Evora –Tomar
Café da manhã e visita da cidade 
com destaque para a Catedral e Tem-

Portugal Gourmet
Datas de iniço
Mai 14
Jun 11
Jul 09
Ago 13
Set 10
Out 08

O preço inclui

• Transporte em ônibus com guia 
acompanhante 

• Traslados de chegada e saida
• Alojamemto nos hotéis indicados 

ou similares com café da manha 
buffet.

• Gorjetas a carregadores nos hotéis 
(quando possível).

• 9 refeiçoes com bebidas incluidas 
(5 almoços dias 3,6,7,8,9 e 4 janta-
res dias 1,2,4,5)

• Excursao Lisboa, Estoril, Cascais e 
Sintra com guia local

• Visita com guia local em Porto
• Visitas incluindo emtradas: Palá-

cio da Pema em Sintra, Catedral 
de Evora, Comvemto de Cristo em 
Tomar, Universidade de Coimbra, 
Solar de Mateus em Vila Real, Paço 
dos Duques em Guimaräes, Palacio 
da Bolsa no Porto.

• Passeio de barco pelo rio Douro.
• Visita a vinícolas com prova de 

vinho em Azeitao e Reguemgos
• Bolsa de viagem

Hoteis previstos
CIDADE/HOTEL LOCALIZAÇAO
Lisboa
Lutecia **** (Cemtro)
Evora
M’Ar de Ar Muralhas **** (Cemtro)
Tomar
Templários **** (Cemtro)
Coimbra
Vila Galé Coimbra **** (Cemtro)
Peso da Regua
Régua Douro **** (Cemtro)
Guimaraes
Guimaraes **** (Cemtro)
Oporto
Vila Galé Porto **** (Cemtro)

Preços por pessoa em Euros Dbl S. Sgl

Percurso completo Lis / Por (10 dias) 1.450 350

Coimbra

R E F. S 5012

10 días
DESDE

1.450€
9 m.p.

GARANTIMOS

 Tour Leader de LINGUA 

PORTUGUESA em TODAS  

as saídas do circuito


