Sabores
de PORTUGAL
Saída: 18

OUTUBRO 2022
12 dias e 10 noites

SENSAÇÕES

18/10 – PORTO ALEGRE/ LISBOA

22/10 – PORTO

Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Lisboa.

Café da manhã no hotel. O nosso passeio de hoje começa no bairro histórico da
Ribeira, que a UNESCO tombou como Patrimônio Mundial para percorrer as
suas estreitas ruelas até ao Rio, junto à famosa Ponte Luís I, toda construída em
ferro, seguindo a escola do famoso engenheiro, Gustavo Eiffel. Iremos embarcar
no caís da ribeira num cruzeiro que nos levará a passar pelas 6 pontes do rio
Douro e nos dará uma visão única sobre a cidade. Desembarque em Vila Nova
de Gaia onde iremos realizar uma prova de vinhos nas caves de vinho do Porto.
Após prova de vinhos retorno ao hotel, teremos um workshop de gastronomia
portuguesa no restaurante Dourum do Chef Manuel Almeida, conceituado Chef
também em Paris, onde o almoço será feito pelo próprio participante. Tarde livre
para atividades a gosto pessoal. Hospedagem no hotel.

19/10 – CHEGADA A LISBOA / ÉVORA
Chegada a Lisboa, recepção pelo nosso guia local que o acompanhará até ao
final do roteiro. Seguiremos para Évora. Chegada e almoço no hotel. Sairemos
então para passeio para conhecer Évora, também conhecida como cidade
museu devido ao grande número de monumentos existentes nas suas ruas.
Seguimos a pé pelas ruas da cidade, passando junto ao Templo Romano,
Igreja de São Francisco, Universidade e Sé de Évora. Retorno ao hotel.
Hospedagem e jantar no hotel.

20/10 – ÉVORA / REGUENGOS DE MONSARAZ / FÁTIMA

Café da manhã no hotel. Partida para a vila muralha de Monsaraz que nos
permite uma vista única sobre as suas redondezas onde encontramos o
Alqueva que dá vida à paisagem. Após visita seguimos para Reguengos de
Monsaraz, onde iremos fazer prova de vinho e azeite alentejano na Herdade do
Esporão seguido de almoço vínico na mesma. Após o almoço seguimos a
cidade de Fátima onde após a chegada iremos visitar um dos mais importantes
santuários marianos do Mundo. Vista à igreja da Saintíssima Trindade,
Capelinha das aparições onde se encontra Nossa senhora de Fátima e visita à
Basílica da Nossa Senhora do Rosário de Fatima. Tempo livre para cada um
fazer as suas orações, preces e ofertórios. Hospedagem.

21/10 – FÁTIMA / AVEIRO / PORTO

Café da manhã no hotel, seguimos para Aveiro, também conhecida como a
“Veneza de Portugal” devido aos diversos canais que atravessam a cidade. No
passeio que faremos pelo centro da cidade iremos percorrer os canais nos
barcos “moliceiros” que são imagem de marca da cidade. Tempo livre para
almoço. De tarde continuação da viagem para o Porto, conhecida também pela
cidade “Invicta”. Iniciamos nossa visita com passeio pedonal junto à Torre dos
Clérigos, descendo a avenida de Liberdade e a estátua de Dom Pedro,
Imperador do Brasil. De seguida chegamos à estação de São Bento para
observar os seus magníficos painéis de azulejos. Palco de muitos filmes
internacionais. Seguidamente fazemos um passeio pela animada Rua das
Flores. Uma rua pedonal muito procurada por turistas. Hospedagem.
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23/10 – PORTO / GUIMARÃES / BRAGA / PORTO
Café da manhã no hotel. 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, tombado pela UNESCO como Patrimônio Mundial da
Humanidade. Continuação da viagem em direção a Braga, capital da bela e
verdejante região do Minho e o centro religioso mais antigo do país, cidade dos
arcebispos conhecida pelas suas inúmeras igrejas. Seguimos para o Bom Jesus do
Monte onde iremos embarcar no bondinho movido a água que nos levará até ao
Santuário com a sua esplendorosa escadaria em gratino e uma fabulosa vista
panorâmica sobre a cidade e a região. Retorno à cidade do Porto. Hospedagem.

24/10 – PORTO / PESO DA RÉGUA / VISEU
Café da manhã no hotel. Saída rumo rumo ao Peso da Régua. Principal centro onde
congrega o maior número de vinícolas onde se produzem o famoso vinho do Porto.
Seguiremos até à Quinta da Pacheca onde iremos fazer uma visita vinícola e
seguidamente um almoço vínico com os vinhos aqui produzidos. Após almoço,
continuação da viagem até Viseu, onde iremos visitar a estátua de Viriato, líder da
tribo Lusitâna que lutou contra a invasão Romana da Península Ibérica. Visita ao
centro de Viseu. Hospedagem.
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25/10 – VISEU / MEALHADA / COIMBRA
Café da manhã no hotel, seguimos para a Mealhada Uma outra região
demarcada do vinho espumante da Bairrada. Teremos um almoço para provar a
comida mais típica dessa região, o leitão assado (porquinho) que será
acompanhado com vinho espumante da região. Após o almoço seguimos para
Coimbra, cidade universitária, onde faremos visita a uma das universidades
mais antigas de Portugal, a Universidade de Coimbra. Após a visita seguimos
pelas ruas apelidadas de “quebra-costas”. Tempo livre no centro da cidade onde
poderão provar os famosos doces como os doces de Santa Clara, Pasteis de
Tentúgal ou o pudim das clarissas. Uma verdadeira tentação. Hospedagem e
jantar no Hotel.

26/10 – COIMBRA / NAZARÉ / ÓBIDOS / LISBOA
Café da manhã no hotel, saída rumo à Nazaré vila piscatória, onde iremos efetuar
parada no miradouro do Sítio com a fantástica vista sobre a vila e o oceano
atlântico. Almoço em restaurante local, onde iremos deliciar com o famoso peixe
fresco desta cidade. Após almoço continuamos para 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 delicioso licor de
cereja, a “Ginjinha”, servido em copo de chocolate (não incluído). Continuação
da viagem até à capital do reino. Lisboa. Hospedagem

27/10 – LISBOA
Café da manhã no hotel e saída para visita de meio dia 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 (não incluído). Voltando ao centro histórico da capital de Portugal,
iniciamos um passeio pedestre pela baixa pombalina até à Praça D. Pedro IV,
mais conhecida por “Rossio”. Almoço em restaurante local onde iremos
degustar uma das iguarias mais usadas pela gastronomia portuguesa, o
bacalhau. Retorno ao hotel. Resto do dia livre para atividades a gosto pessoal.
Hospedagem no Hotel.

28/10 – LISBOA / SINTRA / COLARES / CASCAIS / LISBOA
Café da manhã e partida para visita à vila romântica de Sintra. Chegada ao centro
histórico da vila escolhida pela monarquia portuguesa como residência de
Verão, faremos um passeio pelas suas ruas. Visita ao Palácio Nacional de Sintra,
antiga residência de Verão da monarquia Portuguesa. Tempo livre para que
possa provar a famosa doçaria tradicional os travesseiros de Sintra (prova
incluída). Tempo livre para almoço. Após almoço seguimos para Colares onde
faremos prova de vinhos desta região na Adega de Colares. No retorno a Lisboa
parada em Cascais onde podemos vislumbrar as suas famosas praias de areia
branca e o famoso centro com a sua arquitetura. Chegada a Lisboa.
Hospedagem.

29/10 – LISBOA / PORTO ALEGRE
Café da manhã no hotel. Em hora a informar traslado para o aeroporto de Lisboa,
para embarque de retorno a Porto Alegre. Chegada e .... até a próxima viagem!

51

3037.3522

paralelo30turismo.com.br

VALORES POR PESSOA
PARCELAMENTO Entrada – EUR 1093 + 9X EUR 258
À VISTA EUR 3120 + EUR 120 taxas
SUPL. SINGLE - EUR 620
Valores para referência, o pagamento deve ser feito em reais ao câmbio do
dia do fechamento.

PARTE AÉREA (VÔOS PREVISTOS)
Voo
Partida
Chegada
Horário de partida/chegada
TAP Portugal 118 Porto Alegre Lisboa
Ter 18/out 19:05 / Qua 19/out 09:55
TAP Portugal 117 Lisboa
Porto Alegre Sáb 29/out 10:15 / 17:35

VALOR INCLUI:

• Passagem aérea desde Porto Alegre
• Guia Personal Travel acompanhando durante toda a viagem
• Ônibus de Turismo
• 1 noite de hospedagem em Évora com jantar incluído (sem bebidas)
• 1 noite de hospedagem em Fatima com café da manhã
• 3 noites de hospedagem em Porto com café da manhã
• 1 noite de hospedagem em Viseu com café da manhã
• 1 noite de hospedagem em Coimbra com jantar
• 3 noites de hospedagem em Lisboa com café da manhã
• Experiências:
Prova de Vinho e Azeite na herdade do Esporão no Alentejo;
Almoço na Herdade do esporão com pairing de vinhos;
Almoço de bacalhau em restaurante em Lisboa bebidas não incluídas);
Prova de Vinhos na Adega de Colares;
Prova de Travesseiros de Sintra;
Almoço de peixe em restaurante na Nazaré bebidas não incluídas);
Visita à Biblioteca Joanina na Universidade d Coimbra;
Passeio de barco Moliceiro em Aveiro;
Almoço de Leitão em restaurante na Mealhada;
Prova de vinho seguida de almoço na Quinta da Pacheca no Douro;
Prova de Vinhos nas Caves do Vinho do Porto.
• Serviço de auriculares
• Taxas de Cidade em Lisboa e Porto
• Seguro saúde
• Workshop de gastronomia na Cidade do Porto
• Coordenador de viagem Paralelo 30 Turismo

HOTÉIS PREVISTOS:
Évora – Évora Hotel
Fatima – Estrela de Fatima
Porto – Hotel Ipanema Porto

Viseu – Hotel Grão Vasco
Coimbra – Hotel Dona Ines
Lisboa – Hotel Vip Arts

DOCUMENTAÇÃO PARA VIAGEM:
• Passaporte original com validade mínima de 06 meses.
• Verifique a exigência de documentação vigente em relação a Pandemia de
Covid 19
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