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PORTUGAL MARAVILHOSO  
VISITANDO  LISBOA · ÓBIDOS · FÁTIMA · COIMBRA · AVEIRO · PORTO
PASSEIOS OPCIONAIS  SINTRA · CASCAIS · ESTORIL · BARCELOS · VIANA DO CASTELO 
VILA DO CONDE · CRUZEIRO NO DOURO QUINTA DA AVELEDA . AMARANTE . SHOW DE 
FADO NAS CAVES DE VINHO DO PORTO

 1º DIA  CHEGADA A LISBOA
Receção no aeroporto e traslado privativo para o Hotel Turim 
Marquês ****, Hotel Lisboa Marriott****, ou similar. 
Resto do dia livre. Hospedagem.

 2º DIA  LISBOA (visita)
Café da manhã buffet no hotel. Iniciamos a nossa visita à 
capital de Portugal, começando pelo bairro monumental de 
Belém, de onde partiram outrora as grandes expedições à 
procura de novos mundos. Fazemos uma primeira parada 
em frente ao Padrão dos Descobrimentos e à Torre de 
Belém, símbolo da cidade. Tempo livre para poder ir provar 
os famosos pastéis de Belém na pastelaria que reclama a 
sua origem. Seguimos até ao Palácio Nacional da Ajuda, 
antigo Palácio Real, para uma visita guiada. Voltando 
ao centro histórico da capital de Portugal, iniciamos um 
passeio pedestre pelas ruelas de Alfama, passando pela Sé 
e atravessando a baixa pombalina até à Praça D. Pedro IV, 
mais conhecida por “Rossio”. De novo no ônibus, subimos a 
elegante Avenida da Liberdade até ao Marquês de Pombal a 
caminho do hotel. Resto do dia livre. Hospedagem.

PASSEIOS OPCIONAIS
Sintra, Cascais, Estoril.
Show “Fado In Chiado”.
Jantar com Fados.

 3º DIA  LISBOA / ÓBIDOS / FÁTIMA / COIMBRA (260 Km)
Após o café da manhã e o check-out, partimos rumo ao norte, 
fazendo a primeira parada na bucólica vila de Óbidos, uma 
das mais bem preservadas vilas medievais de Portugal, 
que foi dote de rainhas durante várias dinastias da história 
portuguesa. Fazemos um passeio pelas ruelas no interior da 
muralha que envolvem toda a vila. Aproveite para provar o 
conhecido licor de cereja: a “Ginjinha”, servido em copo de 
chocolate. Continuação a nossa viagem para Fátima, onde 
teremos tempo livre para almoço. Visita ao Santuário de 
Fátima, um dos mais importantes locais de peregrinação 
da Europa, que faz memória às aparições de Nossa Senhora 
aos três pastorinhos. Continuamos a nossa viagem até 
Coimbra, cidade de estudantes, com uma das mais antigas 
universidades da Europa. Visita à universidade e passeio 
pelas ruelas do centro histórico. Jantar e hospedagem no 
Hotel Dom Luis *** sup (vista cidade), ou similar.

 4º DIA  COIMBRA / AVEIRO / PORTO (140 Km)
Partida após o café da manhã em direção a Aveiro, muitas 
vezes apelidada de “Veneza Portuguesa” por causa dos seus 
canais e os típicos barcos “Moliceiros” que os percorrem. 
Tempo livre no centro para poder provar a doçaria local 
numa das várias pastelarias: os tradicionais” ovos moles”. 

Seguimos ao longo da costa, até ao Porto, a segunda maior 
cidade de Portugal e capital do norte do país, onde teremos 
tempo livre para almoçar. De tarde, visitamos a cidade 
“invicta”, passeando pela Rua de Santa Catarina e descendo 
a Avenida dos Aliados, passando pela estação de trem de 
São Bento com seus magníficos painéis de azulejo, descendo 
a animada rua das Flores, até chegar ao bairro histórico da 
Ribeira, junto ao rio Douro, que a UNESCO tombou como 
Patrimônio da Humanidade. Passeio pelas ruelas até ao pé 
da famosa ponte Luis I, toda construída em ferro, seguindo a 
escola de Gustavo Eiffel. Hospedagem no Hotel Holiday Inn 
Porto Gaia ****, em Vila Nova de Gaia, Grande Hotel do 
Porto*** sup, no Porto, ou similar.

 5º DIA  PORTO (dia livre)
Café da manhã buffet no hotel. Dia inteiramente livre para 
atividades de caráter pessoal. Hospedagem.

PASSEIOS OPCIONAIS
Barcelos, Viana do Castelo e Vila do Conde.
Amarante e Quinta da Aveleda.
Cruzeiro no Douro.
Show de Fado nas Caves do Vinho do Porto.

 6º DIA  PARTIDA DO PORTO
Após o café da manhã e em hora a determinar, traslado ao 
aeroporto internacional do Porto. FIM DA VIAGEM.
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• Traslados privativos de chegada e partida;
• Circuito em moderno ônibus de turismo ou em van, com 

acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa 
desde o 2º ao 4º dia;

• 5 Noites de hospedagem em base de apartamento duplo 
com café da manhã buffet, nos hotéis indicados no roteiro ou 
similares;

DATAS DO INÍCIO DO ROTEIRO 
EM LISBOA OU PORTO PREÇO POR PESSOA

O PREÇO INCLUI

CIRCUITO EXCLUSIVO . EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

6 DIAS 1 REFEIÇÃO

7 VISITAS
HOTÉIS

**** E *** SUP

MAIO 14 16

JUNHO 4 6 25 27

JULHO 16 18

SETEMBRO 10 12

OUTUBRO 1 3 22 24

ÉPOCAS DUPLO INDIVID.

Baixa € 545 € 765

Alta € 595 € 840

Nas datas sublinhadas, o roteiro realiza-se no sentido 
inverso, mantendo integralmente todos os serviços e visitas 
programadas. Consulte o roteiro detalhado em www.
nortravel.com.br.

O DIFERENCIAL DESTE ROTEIRO

Distâncias curtas e tempo livre para visitas por conta.

LISBOA
Visitamos o Palácio Nacional da Ajuda.

• 1 Refeição (bebidas não incluídas), conforme indicação no 
roteiro;

• Visitas guiadas nas seguintes cidades: Lisboa (ingresso no 
Palácio da Ajuda) ; Óbidos; Fátima; Coimbra (ingresso na 
universidade); Aveiro; Porto; 

• Serviço de maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
• Taxas de turismo, de cidade, serviço e impostos.

NOVO
ROTEIRO
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PASSEIOS OPCIONAIS 
PASSEIO DE MEIO DIA A SINTRA | € 58
Às 14h30, partiremos da Praça Marquês de Pombal, em tour regular, em direção a Sintra, onde será feita a visita ao Palácio 
Nacional (Paço Real), situado no coração da vila. Seguidamente, teremos tempo livre para visitar o centro histórico, para compras 
nas lojas de artesanato ou para provar os travesseiros e as queijadas, os ícones da doçaria de Sintra. A próxima etapa do nosso tour 
será a paragem no Cabo da Roca, o ponto mais ocidental do continente europeu (somente de Março a Outubro, quando as 
condições climatéricas o permitam). De regresso, faremos uma panorâmica pela zona costeira, onde se destacam a praia do Guincho 
e a Boca do Inferno. A última parada será na Baía de Cascais, continuando a panorâmica pelo Estoril, famoso pelo seu Casino e pelos 
majestosos jardins que o emolduram, até voltar a Lisboa (Marquês de Pombal).

NOITE DE FOLCLORE E FADOS NO PORTO | € 65
Nesta noite conhecerá o verdadeiro significado de “3 em 1”: o Folclore, a riqueza da dança tradicional portuguesa; o Fado, o mais 
recente Patrimônio Imaterial da Unesco e ainda o Teatro de Revista (musical) sobre a cidade do Porto e as Festas de S. João. Entre os 
espetáculos haverá um jantar buffet de comida tradicional portuguesa com bebidas incluídas. O translado está incluído. Será uma 
noite inesquecível e muito animada.

PASSEIO DE DIA INTEIRO AO DOURO | € 90
Tour de dia inteiro com almoço incluído. Iniciará o passeio pela cidade de  Amarante, a terra Natal de S. Gonçalo, o beato conhecido 
como o Casamenteiro das Velhas. Seguirá para a cidade do Peso da Régua, capital do Vinho do Porto por estar aqui o Instituto do 
Vinho do Porto, a entidade reguladora do famoso vinho do Vale do Douro. Almoço com bebidas incluídas em restaurante local. Depois 
do almoço poderá usufruir das lindas paisagens vinhateiras através de um passeio de barco pelo rio Douro, que durará 
aproximadamente 2 horas, e que irá até ao Pinhao. Durante este passeio, passará por uma impressionante obra do Homem: uma 
eclusa, que permite vencer o desnível do rio Douro. Chegado ao Pinhão, visitará a famosa Estaçao de Trem e os seus maravilhosos 
painéis de azulejos.

Notas: Os preços apresentados são em euros e por pessoa. | Estas excursões serão realizadas com um número mínimo de 10 participantes. | A reserva e pagamento são feitas diretamente ao guia 
durante o roteiro




