
Maravilhas de Portugal

VISITAS | Lisboa / Sintra / Cascais / Estoril / Belém / Óbidos / Alcobaça /
Batalha / Fátima / Coimbra / Braga / Guimarães / Porto
DIA 1
CIDADE DE ORIGEM > LISBOA
Chegada ao aeroporto de Lisboa e receção por um representante VEFA Travel. Transfere para o hotel,
jantar e alojamento.

DIA 2
SINTRA / CASCAIS / ESTORIL / BELÉM / LISBOA
Após o pequeno-almoço, saída para a vila de Sintra para visita ao Palácio Nacional da Pena (entrada
incluída). Representa uma das melhores expressões arquitetónicas do romantismo, do século XIX, no mundo,
além disso foi o primeiro palácio deste estilo na Europa. Tour panorâmico pela costa passando por Cascais,
que no passado foi uma antiga aldeia de pescadores e é hoje, uma das zonas residenciais mais elegantes
do país. Depois, visita a Estoril, onde se encontra o famoso Casino Estoril, sendo este um dos mais prestigiados
da Europa. Almoço (incluído) e saída em direção a Lisboa, paragem em Belém para visita ao Mosteiro dos
Jerónimos (entrada incluída). Continuação para o centro de Lisboa oportunidade de conhecer esta cidade,
fundada há cerca de 3200 anos por mercadores fenícios e, mais tarde, habitada por gregos, cartagineses,
romanos, visigodos e mouros. Na Baixa Pombalina, que compreende toda a zona comercial, reconstruída
após o grande terramoto de 1755, onde poderemos admirar a Praça do Comércio, a Praça do Rossio, Praça
dos Restauradores (com o seu obelisco comemorativo da restauração da independência), Avenida da
Liberdade e a Praça Marquês de Pombal. Regresso ao hotel para jantar.

DIA 3
ÓBIDOS / ALCOBAÇA / BATALHA
Após o pequeno-almoço, saída em direção a Óbidos, que é uma fascinante vila medieval cercada por
muralhas do século XIII. Caminhada pela povoação, localizada dentro das muralhas do seu castelo,
caracterizado pelas diversas intervenções arquitetónicas ao longo dos séculos. Tempo livre.
Em seguida, partida para Alcobaça, onde faremos visita ao Mosteiro de Alcobaça, classificado como
Património da Humanidade pela Unesco e Monumento Nacional (entrada incluída). É neste mosteiro que
jazem D. Pedro e da sua amada, D. Inês de Castro. Almoço (incluído). Depois do almoço, partida em
direção à Batalha para visitar a igreja e o claustro do Mosteiro Dominicano de Santa Maria da Vitória
(entrada incluída). Esta obra-prima da arquitetura gótica tardia portuguesa ou estilo manuelino do século
XIV ao XVI, está também classificada pela UNESCO como Património da Humanidade. Saída em direção ao
hotel para jantar e alojamento.
Após o jantar tempo livre para participar no Terço Internacional e Procissão das Velas no Santuário de
Fátima(a confirmar pelo Santuário).
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DIA 4
FÁTIMA / COIMBRA
Após o pequeno-almoço, visita ao Santuário de Fátima, que é um local de devoção a uma escala
prodigiosa e um dos principais locais de peregrinação do mundo. Visita ao Museu de Cera e ao Museu da
Vida de Cristo (não incluído). Almoço (incluído). Pela tarde, visita a Coimbra, que é umas das cidades mais
importantes do país. Situada nas margens do rio Mondego, viu nascer seis reis portugueses, foi capital de
Portugal até 1256, e ainda sede da mais antiga Universidade do país (fundada em 1290 pelo Rei D. Dinis).
Possibilidade de realizar um passeio em barco pelo rio Mondego (não incluído). Ao final da tarde seguiremos
em direção à cidade do Porto, chegada ao hotel jantar e alojamento.

DIA 5
BRAGA / GUIMARÃES
Depois do pequeno-almoço, saída para a cidade de Braga. Esta localidade foi uma importante capital do
império romano e era chamada “Bracara Augusta”, além disso, caracteriza-se pelo longo passado como
centro religioso e, em 2019 o Santuário de Bom Jesus do Monte, foi declarado Património Mundial da
Humanidade, pela UNESCO. Almoço (incluído). Pela tarde, visita à cidade de Guimarães, que além de ter
sido a primeira capital do país, é considerada o berço da nação, desde 2001, o seu centro histórico é
considerado Património Mundial da Humanidade. Na visita, teremos ainda a oportunidade de conhecer o
seu castelo datado do século X, onde nasceu o primeiro rei de Portugal (D. Afonso Henriques). Chegada ao
hotel para jantar e alojamento.

DIA 6
PORTO
Após o pequeno-almoço, saída para visitar a zona ribeirinha de Vila Nova de Gaia, para um cruzeiro pelo rio
Douro (cruzeiro das 6 pontes) e visita guiada a uma das inúmeras caves do Vinho do Porto (incluído).
Almoço (incluído).
Pela tarde, faremos um tour panorâmico pela cidade do Porto, que é a segunda cidade mais importante do
país, e capital regional do norte de Portugal. A cidade do Porto prosperou com o comércio marítimo, devido
à sua localização junto à foz do Douro e, mais tarde, tirou vantagem das riquezas geradas pelas
descobertas marítimas portuguesas dos séculos XV e XVI. No século XVII iniciou o comércio de vinhos com a
Inglaterra e, desde então, o famoso vinho do Porto não mais deixou de ganhar fama a nível mundial.
Faremos uma passagem pela Avenida dos Aliados, pela Torre dos Clérigos e por toda a zona antiga
classificada como Património Mundial pela UNESCO. Regresso ao hotel para jantar e alojamento.

DIA 7
PORTO | LISBOA > CIDADE DE ORIGEM
Pequeno-almoço, tempo livre até à hora do transfere para o aeroporto. Fim dos nossos serviços.
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CONDIÇÕES

PREÇOS E DATAS SOB CONSULTA

EXPERIÊNCIAS
• Panorâmica à vila de Sintra;
• Visita ao Palácio da Pena;
• Panorâmica à vila de Cascais e Estoril;
• Panorâmica à cidade de Lisboa;
• Visita ao Mosteiro dos Jerónimos;
• Panorâmica à cidade de Óbidos;
• Visita ao Mosteiro de Alcobaça;
• Visita ao Mosteiro da Batalha;
• Visita ao Santuário de Fátima;
• Participação no Terço Internacional e Procissão 

de Velas;
• Panorâmica à cidade de Coimbra;
• Passeio de barco no rio Mondego;
• Panorâmica à cidade de Braga;
• Panorâmica à cidade de Guimarães;
• Visita ao Castelo de Guimarães;
• Passeio a bordo de um barco Rabelo pelo rio 

Douro (6 Pontes).

PROGRAMA À MEDIDA
Possibilidade de realizar programa para grupos 
mais reduzidos, com transporte de acordo com 
numero de participantes. Consulte preços e 
condições.

INCLUÍDO
• Hotel 4* (6 noites);
• 5 Almoços tradicionais;
• 6 Jantares no Hotel;
• Entrada no Palácio da Pena;
• Entrada no Mosteiro dos Jerónimos;
• Entrada no Mosteiro de Alcobaça;
• Entrada no Mosteiro da Batalha;
• Cruzeiro pelo rio Douro (6 pontes);
• Seguro de viagem;
• Guia Acompanhante Vefa 

NÃO INCLUÍDO
• Suplemento individual;
• Taxas de alojamento;
• Almoços ou jantares não especificados no 

programa;
• Outras bebidas não especificadas no 

programa;
• Nenhum serviço que não esteja especificado 

no programa.

Nota: em todas as refeições estão incluídas 
bebidas (água e vinho);

Condições Gerais em www.vefatravel.com
Vefa Travel - Viagens e Turismo, Unip. Lda.  ·  RNAVT 2238

A SUA SEGURANÇA É ESSENCIAL, SEGURO DE VIAGEM INCLUIÍDO.
Medidas de prevenção e higienização em todas as viagens.
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V.N. CERVEIRA (PORTUGAL)
Lugar de Vila Verde
4920-112 Reboreda

T: (+351) 251 708 240
geral@vefatravel.pt

PORTO (PORTUGAL)
Rua de Oliveira Monteiro, 1058
4250-357 Porto

T: (+351) 225 491 512
porto@vetravel.pt

INCOMING VEFA

T: (+351) 964 643 208
sales2@vetravel.pt


