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A religião católica está profundamente enraizada na cultura portuguesa. Temos inúmeros 
mosteiros, igrejas e capelas existentes com diferentes estilos, alguns mosteiros 
possibilitam-nos passear por locais perfeitamente integrados na natureza. Este pacote 
leva-nos a contemplar os locais religiosos mais importantes da cultura portuguesa. 

Itinerário  

1.º Dia: Aeroporto de Lisboa 

O nosso guia vai estar à sua espera no aeroporto para lhe dar as boas-vindas e acompanhá-
lo ao hotel. Transporte do aeroporto para o hotel. Dia livre. Pernoite em Lisboa. 

2.º Dia: 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 inclui entradas). Paragem na Pastelaria Belém para apreciar o famoso 
pastel de Belém (inclui 1 pastel 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 (entradas nos museus e monumentos não incluídos). 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. 

3.º Dia: Lisboa – Óbidos – Nazaré – Fátima – Porto 

Partida para tour privativo para Fátima, ao longo da costa atlântica. A primeira paragem é 
em Óbidos para um breve passeio individual pelas ruelas da lindíssima vila, envolvida por 
uma cintura de muralhas medievais e coroada pelo castelo mouro reconstruído por D. 
Dinis. Segue-se Nazaré, a vila piscatória mais típica da costa portuguesa, com tempo livre 
para compras do artesanato local, aproveitamos a oportunidade para visitar o Santuário de 
Nossa Senhora da Nazaré, local de peregrinação com mais de 400 anos de existência. 
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 no Porto. 
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4. º Dia: 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, Livraria Lello e Irmão 
(esta livraria foi inaugurada em 1906 e foi cenário do filme “O Xangô de Baker Street” 
(2001), o romance do humorista Jô Soares. Não inclui entrada), Avenida dos Aliados, 
Estação de S. Bento, Ponte Luís I, Sé Catedral (opcional: visita ao claustro), Bairro da Sé, 
Ribeira. Tarde livre para comprar souvenirs e vinho do Porto. Pernoite no Porto. 

5.º Dia: Porto - Braga 

No início da manhã visita ao Santuário do Bom Jesus do Monte. Na parte da tarde city tour 
em Braga, também conhecida como a Roma Portuguesa por causa da quantidade de igreja 
e capelas. (Opcional: entradas nos museus e monumentos). Pernoite no Porto. 

6.º Dia: Vale do 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 visita a fazenda vinícola. 
Depois do almoço, visitamos o Santuário de Nossa Senhora dos Remédios. De uma avenida 
central de Lamego sobe até ao alto de um morro uma imponente escadaria barroca com 686 
degraus que termina num santuário rocaille, erguido em meados do séc. XVIII à veneração 
de Nossa Senhora dos Remédios, que só em 1905 ficaria totalmente acabado. Pernoite no 
Porto. 

7.º Dia: Aeroporto do Porto 

Fim de viagem. Transfer até o aeroporto. Não inclui refeições. 

Preços 

Em quarto duplo: 1299€ por pessoa.  
Em quarto single: 1698€ por pessoa.  

Hotéis 
Olissippo Marquês de Sá (4 estrelas – Lisboa) ou similar. 
Porto Trindade Hotel (4 estrelas – Porto) ou similar. 
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Notas 

 Transfer Porto - Lisboa sob consulta; 
 Excursão de 1 dia a Santiago de Compostela: preço sob consulta; 
 Número mínimo: 2 pessoas; 
 Número máximo: 12 pessoas; 
 Preço válido de Janeiro a Dezembro de 2018/2019. Exceto nos feriados nacionais, 

Carnaval, Páscoa, Natal e Passagem de Ano; 
 O roteiro poderá se alterado de acordo com as condições climáticas e/ou por motivos 

alheios a nossa vontade. Caso o hotel indicado no programa não tenha disponibilidade 
indicaremos outro com a mesma categoria. 

Datas 

 24-Maio-2018 a 30-Maio-2018 
 06-Julho-2018 a 12-Julho-2018 
 09-Novembro-2018 a 15-Novembro-2018 
 20-Fevereiro-2019 a 26-Fevereiro-2019 
 14-Março-2019 a 20-Março-2019 
 23-Maio-2019 a 29-Maio-2019 
 05-Julho-2019 a 11-Julho-2019 
 22-Agosto-2019 a 28-Agosto-2019 
 19-Setembro-2019 a 25-Setembro-2019 
 13-Novembro-2019 a 19-Novembro-2019 

Inclui 

 Transfers Aeroporto – Hotel – Aeroporto; 
 Alojamento em quarto twin com pequeno-almoço / café da manhã; 
 1 Almoço e prova de vinhos no Douro;  
 Pastelaria Belém: inclui 1 pastel de nata e 1 bebida; 
 Entrada: Palácio da Pena em Sintra; 
 Piriquita: queijada de Sintra;  
 City tour em Lisboa, Sintra, Porto, Braga, Fátima, Nazaré, Vale do Douro e Óbidos; 
 Visita ao Santuário de Fátima e Santuário do Bom Jesus do Monte; 
 Acompanhamento com guia local e Transfers privativo (van ou ônibus). 

Não Inclui 

 Voo; 
 Taxa turística, efetuar o pagamento diretamente no hotel; 
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 Seguro de viagem; 
 Bebidas e refeições, não especificadas; 
 Atividades indicadas no programa como opcional. Entrada de museus e monumentos; 
 Telefone e despesas pessoais. 


