
             
PORTUGAL SURPREENDENTE (De 11 a 24 de SETEMBRO de 2016) 

 
 
11/09/16 – SAÍDA DE CURITIBA COM DESTINO A PORTUGAL   
 
12/09/16 – CHEGADA A LISBOA 
Chegada a Lisboa. Recepção e transporte privativo ao hotel Skyna ****, ou similar. Hospedagem e 
restante tempo livre.  
 
13/09/16 - LISBOA 
Café da manhã no hotel e partida para um passeio panorâmico de meio dia pela cidade, 
percorrendo os bairros típicos do coração da cidade. Do Bairro Alto, passando pelo elegante Chiado, 
descendo à Baixa com a Avenida da Liberdade e suas lojas de grifes internacionais até Alfama, o 
mais antigo bairro com fortes traços árabes. Continuamos até Belém para uma parada junto à Torre 
de Belém, o Padrão dos Descobrimentos e ao Mosteiro dos Jerônimos. Tarde e noite livres para 
passear pelo centro da capital. 
 
 14/09/16 – LISBOA 
Café da manhã no hotel.  Dia totalmente livre para atividades a gosto pessoal. 
 
15/09/16 - LISBOA / SINTRA / CASCAIS / ESTORIL / LISBOA 
Após o café da manhã, saída para um passeio de dia completo pela costa de Lisboa, até Sintra. 
Em Sintra fazemos uma primeira paragem para uma visita ao Palácio da Pena, o mais bonito de 
Portugal. Descemos ao centro histórico da vila para passear pelas ruelas desta vila romântica e 
provar os famosos “travesseiros”, um exemplo da doçaria conventual da região.  
Continuamos pela luxuriante vegetação e lindíssima paisagem do Parque Natural de Sintra. É nas 
imediações da capital que se cultivam os vinhos portugueses com mais história e tradição.  
Visita com degustação a uma das singulares adegas da região, antes de regressar a Lisboa, 
passando pelo Cabo da Roca – o ponto mais ocidental do continente europeu. Ao longo da marginal 
seguimos por Cascais e Estoril. Chegada a Lisboa e retorno ao hotel. 
 
16/09/16 – LISBOA 
Café da manhã no hotel. Dia totalmente livre para atividades a gosto pessoal.  
  
17/09/16 – LISBOA / ÉVORA  
Café da manhã no hotel. Em horário a indicar, translado para uma relaxante viagem de trem até 
Évora. Chegada e transporte para o hotel Mar D´Ar Muralhas ****, ou similar. Restante tempo livre.  
 
18/09/16 – ÉVORA  
Café da manhã no hotel. Dia totalmente livre para atividades a gosto pessoal.  
Sugerimos um passeio à descoberta das magníficas paisagens e dos fabulosos vinhos alentejanos.  
 
19/09/16 – ÉVORA / ÓBIDOS / FÁTIMA / COIMBRA 
Café da manhã no hotel. Transporte privativo, saída em horário a indicar com destino a Óbidos. 
Visita a pé pelas estreitas ruas e pequenas praças a fim de conhecer esta belíssima vila, considerar 
um dos melhores exemplos de arquitetura medieval da Europa. Continuação, para visita da cidade 
de Fátima, onde teremos tempo livre para visita do Santuário, um dos principais locais de 
peregrinação do mundo. Continuamos para Coimbra, cidade situada nas margens do Rio Mondego, 
terra natal de seis Reis e capital de Portugal até 1256, alem de ser a sede da mais antiga 
universidade do País, fundada em 1290 pelo rei D. Dinis. Chegada e hospedagem no hotel Vila Galé 
****, ou similar. 
  
20/09/16 – COIMBRA / AVEIRO / PORTO 
Café da manhã no hotel. Manhã livre para atividades em Coimbra antes de iniciarmos a viagem até 
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 até Porto, a segunda maior cidade e 
capital do norte do país. Chegada e hospedagem no hotel Teatro ****, ou similar. 
 
 
 
 



 

21/09/16 – PORTO 
Café da manhã no hotel. Durante a manhã 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, até chegar ao bairro histórico da Ribeira, junto ao rio Douro, 
que a UNESCO classificou como Patrimônio da Humanidade. Atravessamos a lindíssima ponte D. 
Luis, para do outro lado, em Vila Nova de Gaia, finalizarmos a visita com degustação a umas caves 
de Vinho do Porto. Tarde livre para atividades a gosto pessoal.  
 
22/09/16 – PORTO / BRAGA / GUIMARÃES / PORTO 
Café da manhã no hotel. Saída para tour regular de dia completo pela província do Minho. Primeira 
parada em Braga, cidade dos arcebispos conhecida pelas suas inúmeras igrejas. Visitamos a Sé, 
uma das mais antigas igrejas de Portugal e seguimos para o Bom Jesus do Monte com a sua 
esplendorosa escadaria em gratino e uma fabulosa vista panorâmica sobre a cidade e a região.  
Após seguimos para Guimarães, cidade “berço” da nação, onde nasceu D. Afonso Henriques, o 1º 
rei de Portugal. Passeio a pé pelo bem preservado centro histórico, classificado pela UNESCO como 
patrimônio mundial. Regresso ao Porto no final da tarde.  
  
23/09/16 – PORTO 
Café da manhã no hotel. Em hora a indicar, transporte privativo ao aeroporto internacional do Porto, 
ou para formalidades de embarque.  
  
24/09/16 – BRASIL 
Chegada em Curitiba e fim dos nossos serviços! 


