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Viagem que combina cultura, gastronomia e, é claro, muito vinho. Neste roteiro vamos 
visitar vinícolas, passear pelos vinhedos e degustar diferentes tipos de vinhos. 

Portugal é um país de forte tradição vitivinícola, pelo que a descoberta dos seus diferentes 
vinhos e das regiões onde se produzem pode ser um excelente pretexto para descobrir 
também belas paisagens, patrimónios e segredos da cultura portuguesa. 

Itinerário  

Dia 1: Brasil – Portugal 

Embarque em voo com destino Lisboa (Portugal). A maioria dos voos chega apenas no dia 
seguinte, portanto haverá pernoite a bordo. 

Dia 2: Lisboa 

Chegando em Lisboa, nosso guia local estará no aeroporto para nos dar as boas vindas. 
Iremos até o hotel, e teremos o restante do dia para descansar da viagem e conhecer a 
cidade! Pernoite em Lisboa 

Dia 3: Lisboa – Sintra 

Logo depois do café da manhã, visitamos a Torre de Belém, ícone de Lisboa, e o Padrão 
dos Descobrimentos, dedicado à rica época das grandes descobertas marítimas. A seguir 
visita à Igreja do Mosteiro dos Jerónimos, o mais deslumbrante exemplo da arte 
Manuelina (não incluí entradas nos museus e monumentos). Paragem na Pastelaria Belém 
para apreciar o famoso pastel de Belém (inclui 2 pastéis e 1 bebida). Na parte da tarde 
visitamos Sintra. 

Sintra é considerada um dos segredos bem guardados de Portugal. É a terra dos palácios, 
das paisagens, da cultura, da arte e também dos grandes românticos que por aqui 
passaram. Temos muitos monumentos e museus para visitar, por isso vamos passar um 
dia inteiro nesta cidade (não incluí entradas nos museus e monumentos). Não deixe de 
experimentar as famosas queijadas e travesseiros de Sintra vendidos na tradicional 
pastelaria Piriquita, que Eça de Queirós mencionou em vários romances os doces desta 
pastelaria. Pernoite em Lisboa. 
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Dia 4: Lisboa – Setúbal 

Logo depois do café da manhã deixamos a capital para visitar mais duas fazendas 
vinícolas. Casa Museu José Maria da Fonseca (Produtor do famoso vinho Piriquita) e 
Adega da Bacalhôa. Pernoite em Lisboa. 

Dia 5: Lisboa – Óbidos – Fátima – Porto 

Começamos o dia na “Costa de Prata” de Portugal, visitamos Óbidos, com as suas muralhas 
medievais e as suas rústicas casas brancas. Não se esqueça de beber a famosa Ginjinha de 
Óbidos. É um licor Português feito através da infusão de bagas Ginja (cereja), e é a segunda 
bebida alcoólica mais popular em Portugal, depois do vinho do Porto. Continuação até 
Fátima, centro religioso e de peregrinação, mundialmente conhecido pelas aparições de 
Nossa Senhora em 1917. Tempo Livre para almoço visita ao santuário e assistência à missa. 
Pernoite em Lisboa. 

Dia 6: Porto  

Passeio a pé pelas ruas do Porto, vamos apreciar um pouco mais do dia-a-dia dos seus 
habitantes, os seus hábitos e costumes. Preferimos fazer o percurso a pé, porque só desta 
maneira conseguimos apreciar os seus monumentos e deliciar-se com os mais belos tesouros 
que esta cidade tem para lhe oferecer. Itinerário: Torre dos Clérigos (opcional: visita ao 
interior), Livraria Lello e Irmão (esta livraria foi inaugurada em 1906 e foi cenário do filme 
“O Xangô de Baker Street”, o romance do humorista Jô Soares), Avenida dos Aliados, 
Estação de S. Bento, Ponte Luís I, Sé Catedral (opcional: visita ao claustro), Bairro da Sé, 
Ribeira. Almoço livre. Na parte da tarde visitamos as Caves de Vinho do Porto (inclui prova 
de vinhos e show de fado). Pernoite no Porto. 

Dia 7: Douro  

Passeio de carro pela Região Demarcada do Vinho do Porto, a mais antiga região demarcada 
do mundo e Património Mundial da UNESCO. Descubra a histórica região do Douro e prove 
o famoso Vinho do Porto onde é produzido! Incluso: almoço e visitas as fazendas vinícolas. 
Pernoite no Porto. 

Dia 8: Braga – Guimarães 

Visita guiada na cidade de Braga conhecida como a Roma de Portugal leva-nos a sentir a 
força do Sagrado na mais antiga Catedral do país. Almoço livre. Na parte da tarde visitamos 
uma fazenda vinícola (Vinho Verde) e o Santuário do Bom Jesus, para finalizar o dia 
visitamos a cidade berço da nacionalidade portuguesa – Guimarães (Opcional: entrada nos 
museus e monumentos). Pernoite no Porto. 
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Dia 9: Aeroporto do Porto 

Fim de viagem. Depois do pequeno-almoço transfer até o aeroporto. Não inclui refeições. 

Preços 

Em quarto duplo: 1589€ por pessoa 

Em quarto single: 1879€ por pessoa 

Hotéis 

Hotel HF Ipanema ou similar (Porto); 

Olissippo Marquês de Sá ou similar (Lisboa). 

Notas 

• Preço válido para o mínimo de 2 participantes viajando juntos; 
• Número mínimo: 2 pessoas; 
• Número máximo: 18 pessoas; 
• Preço válido de Janeiro a Dezembro de 2017. Exceto nos feriados nacionais, Carnaval, 

Páscoa, Natal e Passagem de Ano; 
• Transfer Lisboa - Porto sob consulta; 
• O roteiro poderá se alterado de acordo com as condições climáticas e/ou por motivos 

alheios a nossa vontade. 

Datas 

• 02 Agosto a 10 Agosto de 2017; 
• 01 Setembro a 09 Setembro de 2017; 
• Outras datas sob consulta. 

Inclui 

• Traslado Aeroporto – Hotel – Aeroporto; 
• 7 Noites de hospedagem em quarto twin com pequeno-almoço / café da manhã incluído; 
• City tour em Lisboa, Porto, Fátima, Óbidos, Braga, Guimarães e Sintra; 
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• Visitas as vinícolas mencionadas no roteiro e com degustação de vinhos (poderão ocorrer 
alterações); 

• 1 Almoço (bebidas incluídas);  
• Pastelaria Belém: inclui 2 pastéis de Belém e 1 bebida (café e água); 
• Show de Fado nas Caves do Vinho do Porto com degustação de dois vinhos;  
• Passeio de carro pela Região Demarcada do Vinho do Porto. Terá a oportunidade de 

apreciar a beleza da paisagem do Douro Vinhateiro; 
• Acompanhamento guia de turismo local durante todo o percurso; 
• Traslado privativo (van ou minibus – de acordo com o número de participantes). 

Não Inclui 

• Voo; 
• Seguro de viagem; 
• Bebidas e refeições, não especificadas; 
• Atividades indicadas no programa como opcional; 
• Entrada de museus e monumentos não mencionados no itinerário; 
• Taxa turística em Lisboa. A partir de 1 de janeiro de 2016. Custará 1 euro por pessoa e 

noite até ao máximo de 7 euros; 
• Telefone e despesas pessoais. 

 


