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PROGRAMAÇÃO

1º Dia - Chegada a Lisboa
Chegada à bela capital portuguesa e traslado para o hotel. Tempo livre para os primeiros contatos com esta 
linda cidade, situada na margem norte do Rio Tejo, a poucos quilômetros do Atlântico. Sugerimos uma visita 
ao Castelo de S. Jorge e ao Parque das Nações, local onde se efetuou a Expo'98, com o seu Oceanário (um 
dos maiores do mundo). Hospedagem.

2º Dia - Lisboa > Castelo de Vide > Marvão > Évora
Café da manhã e saída rumo ao Alto Alentejo. Chegada a Castelo de Vide, vila histórica localizada numa 
encosta da Serra de São Mamede, e visita guiada na qual destacamos a Praça de D. Pedro V e a Igreja de Santa 
Maria, o Castelo, a Judiaria e a Fonte da Vila. Tempo livre. Continuação para Marvão, vila localizada a 862m de 
altitude sobre uma escarpa rochosa e rodeada de muralhas medievais, as quais "abraçam" um aglomerado de 
casas brancas. Breve passeio guiado através das ruas estreitas e caiadas, chegando no Castelo do séc. XIII, e 
terminando nas muralhas de onde desfrutará de uma das mais belas vistas de toda a viagem. Em horário a 
indicar, prosseguiremos para Évora, capital do Alentejo, rodeada de muralhas e considerada Patrimônio 
Mundial pela Unesco. Hospedagem

3º Dia - Évora > Algarve (região)
Após o café da manhã, visita guiada de Évora, com destaque para o Templo Romano, a Catedral (entrada), a 
Praça do Giraldo e a Igreja de São Francisco, com a sua Capela dos Ossos (entrada). Tempo livre. Em hora a 
indicar, saída em direção a sul e viagem ao longo das planícies da região do Baixo Alentejo, paisagem onde se 
destacam os grandes latifúndios de trigo bem como a vegetação do tradicional montado alentejano, com 
sobreiros, azinheiras e oliveiras. Chegada no Algarve, região mundialmente conhecida pela beleza e qualidade 
das suas praias, bem como pelos seus locais históricos e deliciosa gastronomia rica em produtos do mar. 
Check-in no hotel e hospedagem.

4º Dia - Algarve (Cabo São Vicente > Sagres > Lagos)
Café da manhã e saída para passeio na região Oeste do Algarve, iniciando com visita do Cabo de São Vicente, 
promontório rochoso com falésias de 60m de altura sobre o Atlântico e importante referência para a 
navegação. Continuação para a fortaleza de Sagres onde, segundo a tradição, o Infante D. Henrique terá 
fundado uma escola de navegação que formaria os percursores das viagens marítimas no séc. XV. 
Prosseguimento para Lagos, cidade que se converteu num importante porto comercial durante a época dos 
Descobrimentos, sendo que teve o primeiro mercado de escravos da Europa e que foi capital do Algarve entre 
1576 e 1756. Passeio guiado com destaque para a Igreja de Santo Antônio, excelente exemplo do barroco 
português. Tempo livre. Em horário a indicar, regresso ao hotel. Hospedagem.

5º Dia - Algarve (Vila Real de Santo António > Faro > Almancil)
Após o café da manhã, início de passeio na região Este do Algarve. Chegada em Vila Real de Santo António, 
cidade localizada na margem direita do Rio Guadiana com vista para terras espanholas e que foi reconstruída 
pelo Marquês de Pombal após o terramoto de 1755 que aqui, tal como em Lisboa, causou graves danos. 
Continuação para Faro, capital do Algarve, e passeio a pé na cidade velha, atravessando o Arco da Vila, e 
visitando a Sé Catedral. Tempo livre. De tarde, rumaremos a Almancil onde visitaremos a célebre Igreja Matriz 
de São Lourenço, obra-prima das artes decorativas do séc. XVIII, e cujos interiores estão cobertos de painéis 
de azulejos azuis e brancos. Regresso ao hotel. Hospedagem.

6º Dia - Algarve (região) > Azeitão > Sesimbra > Lisboa
Café da manhã. Viagem rumo a Lisboa, atravessando as regiões do Algarve e do Alentejo. Chegada a Azeitão, 
vila conhecida pela tradicional qualidade dos seus vinhos, queijos e doces tradicionais. Visita guiada de 
vinícola, seguida de degustação. Continuação para Sesimbra, famosa vila de pescadores e estância balneária 
também conhecida pela qualidade dos seus restaurantes e seus pratos de peixe e frutos do mar. Tempo livre. 
De tarde, continuação para Lisboa atravessando a Ponte 25 de Abril sobre o majestoso Rio Tejo. Chegada e 
hospedagem.

7º Dia - Lisboa
Café da manhã e visita panorâmica de cidade, incluindo a Praça Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade, 
Praça dos Restauradores, com o seu obelisco comemorativo da restauração da independência portuguesa, 
Praça do Rossio (o coração da cidade) e Baixa Pombalina. Continuação para o bairro histórico de Belém, onde 
se situam a Torre de Belém, fortaleza construída no séc. XVI e que é hoje o emblema turístico da capital 
portuguesa, o Padrão dos Descobrimentos, monumento construído em 1960 no local de onde partiram as 
caravelas de Pedro Álvares Cabral e de Vasco da Gama para suas grandes viagens de descobrimentos e o 
Mosteiro dos Jerônimos, construído no séc. XVI por ordem de D. Manuel I (entrada na Igreja). Tarde e noite 

livres. Sugerimos que participe de um passeio opcional que completará a sua experiência de visita à capital 
portuguesa (por favor consulte lista de opcionais e peça informações ao seu guia). Hospedagem.

8º Dia - Saída de Lisboa
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso.

INCLUI

7 Cafés da manhãs estilo bu�et;
Circuito em ônibus de turismo;
Translados de chegada e saída (translados estão íncluidos somente se recebermos a informação dos voos 
até 15 dias antes do ínicio da viagem);
Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
Taxas hoteleiras e de serviço;
Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
Acompanhamento durante toda a viagem por um Guia Abreu bilíngue (português e espanhol);
Visita de Cidade (incluída) com Guia Local: Lisboa;
Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso Guia: Castelo de Vide, Marvão, Cabo de São Vicente, 
Sagres, Lagos, Vila Real de António, Faro, Almancil, Azeitão e Sesimbra;
Entradas em museus e monumentos de acordo com o intinerário: Igreja de Santa Maria e Castelo de Vide, 
Castelo de Marvão, Sé de Évora, Capela de Ossos, Fortaleza de Sagres, Igreja de Santo Antônio em Lagos, 
Sé de Faro, Igreja de São Lourenço em Almancil e Igreja de Jerônimos;
Visita e degustação em vinícula em Azeitão;
Fones de ouvido para maior conforto durante as visitas.
 

NÃO INCLUI

Tudo o que não estiver devidamente mencionado nos serviços incluídos (item acima). As refeições não 
incluem bebida.

HOTÉIS PREVISTOS

Lisboa: Vip Executive Art’s Hotel, Lisbon Marriott Hotel
Évora: Évora Hotel
Albufeira: Baía Grande

A estada pode variar entre os hotéis citados. Os hotéis da sua reserva serão informados 2 semanas antes da 
partida.

DATAS

2019 – Saídas 18 de julho;  01 e 15 de agosto; 19 de setembro; 24 de outubro.

OBSERVAÇÕES

Durante períodos de feiras ou outros eventos especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis e/ou 
cidades diferentes dos indicados no roteiro.

VALOR POR PESSOA

Valor por pessoa: a partir de  € 895,00 Euros.
Valores da parte terrestre em euros. Solicite-nos a parte aérea de acordo com sua preferência de data de 
saída dos tours. Tarifa sujeita a disponibilidade e alteração sem prévio aviso.
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