
                                                                                   
 

Um país com 900 anos de história para descobrir. Aventure-se !... 

 
   Lisboa, Fátima, Coimbra, Alcobaça, Santarém, Nazaré, Peniche, Évora, Beja, e Faro 

  
 

Programa 

1º. Dia  •  LISBOA 
Chegada a Aeroporto da Portela. Assistência e inicio do tour 
panorâmico pela cidade de Lisboa. Avenida da Liberdade, Praça dos 
Restauradores, Praça D. Pedro IV, Rua do Ouro, Praça do Comércio,  
Bairro de Alfama um dos mais barros mais antigos da capital 
portuguesa e onde visitaremos a Sé Patriarcal e a Igreja de Santo 
António de Lisboa. De seguida rumaremos à Praça do Império, em 
Belém, onde se encontram o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de 
Belém, O Padrão dos Descobrimentos, O Palácio Presidencial - 
Residência Oficial do Presidente da República – no regresso ao 
centro da cidade oportunidade para observar o Aqueduto das Águas 
Livres e a Basílica da Estrela. Almoço no Hotel ou num Restaurante 
local. Alojamento no Hotel VIP Executive Villa Rica 4**** Tarde e 

noite lirves. 
 

      2º. Dia • LISBOA / SANTARÉM / TOMAR /   
                                         COIMBRA 
Após o Café da Manhã buffet servido no Hotel, partida em direcção 
a Santarém – Capital Nacional do Gótico. Breve paragem no centro 
da cidade. Continuação para Tomar. O desenvolvimento de Tomar 
está intimamente ligado à Ordem dos Templários que em 1159 
recebeu estas terras como recompensa pela ajuda prestada a D. 
Afonso Henriques (1º Rei de Portugal) na reconquista cristã do 
território. Possibilidade de visitar o Convento de Cristo, declarado 
pela UNESCO em 1983 como Património da Humanidade”. Almoço 
servido num Restaurante local e continuação para Coimbra. 
Alojamento no Hotel Tryp Coimbra 4**** 
 

 
 
  



 

 
 
 
3º. Dia • COIMBRA / FÁTIMA / COIMBRA  
Café da Manhã buffet servido no Hotel. Saída para Fátima para actividades religiosas comemorativas das aparições de 
Nª. Srª. do Rosário de Fátima os Pastorinhos. Almoço servido num Restaurante local, à noite, depois da Procissão das 
Velas, regresso a Coimbra e ao Hotel Tryp Coimbra. 
 
 

 
4º. Dia ● COIMBRA / ALCOBAÇA / NAZARÉ /  
                PENICHE / LISBOA 
Pequeno Almoço buffet servido no Hotel seguido de breve tour 
panorâmico pela cidade de Coimbra e continuação para Alcobaça 
cidade totalmente dominada pela imponência do Mosteiro da 
ordem de Cister. Concluída a visita, prosseguiremos em direcção à 
Nazaré  Vila piscatória situada junto ao Oceano Atlântico com uma 
praia fabulosa e lindas paisagens. Almoço servido num Restaurante 
local. De tarde, continuação da nossa viagem para Peniche, um 
pequeno município com belas praias, uma Fortaleza do séc. XVI. 
Breve panorâmica da cidade e continuação em direcção a Lisboa. 

Alojamento no Hotel VIP Executive Villa Rica 4**** 

 

5º. Dia  ● LISBOA / ÉVORA / BEJA / FARO 

Após o Pequeno Almoço buffet servido no Hotel, saída em direcção 
ao Sul de Portugal para uma visita à magnifica cidade de Évora, 
classificada pela UNESCO com Património da Humanidade. 
Visitaremos os seu património mundialmente mais conhecido com 
o Templo de Diana, a Praça do Giraldo, a Sé Catedral, etc. Almoço 
servido num Restaurante local  e continuação para Beja, cidade 
capital da região do Baixo Alentejo, fundada pelos Célticas no ano 
400 a.C. e com papel preponderante durante a romanização de 
Península Ibérica com o nome de Pax Júlia. Concluída a visita, 

prosseguiremos ainda mais para Sul até à região do Algarve  e à sua capital - Faro. Alojamento no Hotel de Faro 4**** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6º.   Dia  ● ESTADIA EM FARO 
 
 
 

Estadia no Hotel em regime de alojamento e pequeno Almoço 
buffet servido no Hotel. Dia inteiramente livre para actividades de 
gosto pessoal nomeadamente passear, desfrutar as delicias do Sol 
e do Mar numa das imensas e maravilhosas praias da região, 
compras, etc. à noite, Jantar e grupo no Restaurante do Hotel. 
 
  



 
 
7º. Dia ● FARO / LISBOA  
Pequeno Almoço buffet servido no Hotel. Partida em direcção a Lisboa. Chegada. Almoço servido num restaurante local. 
Tarde livre para visitas e passeios de gosto pessoal. Alojamento no Hotel VIP Grand Lisboa 5***** 

8º. Dia ● LISBOA  
Em hora a informar localmente, transporte para o Aeroporto de Lisboa para formalidades de embarque e partida com 
destino a 
 
 

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS 
 
 
Preços por pessoa (mínimo 35 de participantes) – POR FAVOR CONSULTE-NOS  
 
Tipo # Moeda   
Acomodação em Quarto Duplo EUR   
Acomodação em Quarto Single EUR   
 
 
O Programa Inclui : 
 

® Autocarro de luxo com ar condicionado e bancos reclináveis para todo o itinerário 

® Acomodação nos hotéis indicados ou similares num total de sete (7) noites 

® Pequeno Almoço buffet diário 

® Serviços de Guia oficial durante toda a estadia 

® Sete (7) refeições sendo seis (6) Almoços e um (1) Jantar 

® Todas as visitas descritas no programa de viagem 

® Transferes Aeroporto / Hotel / Aeroporto  

® Serviço de bagageiros nos hotéis 

® Todas as taxas e impostos de turismo 

Não inclui : 

® Entradas em monumentos (ver quadro abaixo) 

® Bebidas às refeições 

® Extras nos hotéis 

® Gratificações a  Guias e Motoristas 

 


