
 

Programa Terrestre “Os Vinhos de Portugal” 
Vigência: Maio a Outubro 2019 

 

Dia 01 – Sexta Feira - Lisboa 
Chegada dos passageiros no aeroporto de Lisboa. 

Recepção e traslado ao hotel. Acomodação. 

 

Dia 02 – Sábado - Lisboa / Évora / Reguengos 

de Monsaraz / Lisboa 
Café da manhã no hotel. Pela manhã saída para tour 

regular de dia inteiro na região do Alentejo. Partida 

atravessando o rio Tejo a caminho das planícies 

douradas alentejanas repletas de oliveiras, sobreiros e 

vinhas. Chedaga a Évora e visita da cidade que é 

conhecida como cidade museu em razão de que oferece 

grande número de monumentos em seu centro 

histórico. Visita a Capela dos Ossos, Universidade de 

Évora e Sé Catedral de Évora. Tempo livre para almoço. 

Na parte da tarde prosseguimento em direção a 

Reguengos de Monsaraz aonde será realizada uma 

visita e degustação de vinhos na Herdade da Ervideira 

que é considerada uma das mais importantes vinícolas 

da região do Alentejo. Após atividades de visitas 

traslado de retorno ao hotel em Lisboa. Restante do dia 

livre para atividades independentes. Acomodação. 

 

Dia 03 – Domingo - Lisboa / Sesimbra / 

Arrábida / Azeitão / Lisboa 
Café da manhã no hotel. Pela manhã saída para tour 

regular de meio dia pela cidade de Lisboa. Visitas ao 

bairro histórico de Belém onde encontraremos a Torre 

de Belém e o Padrão dos Descobrimentos. 

Prosseguimento e visita ao Museu dos Coches onde 

poderemos encontrar uma das maiores coleções de 

carruagens da Europa. Regresso ao centro histórico 

onde será realizado um passeio em caminhada por 

Alfama, local que respira Fado. Prosseguimento em 

direção a Praça Marquês do Pombal, Praça do 

Comércio e Rossio. Em uma loja local haverá uma 

prova de vinhos do Porto. Tempo livre para almoço. Na 

parte da tarde prosseguimento de passeio de meio dia a 

Arrábida e Sesimbra. Início de passeio passando pela 

ponte 25 de Abril em direção a margem Sul do Tejo. 

Seguiremos para o Castelo de Sesimbra onde teremos 

uma vista única sobre a vila piscatória aonde o branco é 

a cor predominante. Prosseguimento em direção a 

Arrábida onde o verde predomina no seu parque 

natural e onde poderemos vislumbrar a Península de 

Tróia. Antes de retornar a Lisboa faremos uma parada 

em Azeitão para uma degustação de vinhos da 

Peníncula de Setúbal em uma cave de vinhos local. 

Também será realizada visita a uma fábrica de azulejos 

artesanais. Final de visitas e retorno ao hotel. Restante 

do dia livre para atividades independentes. 

Acomodação. 

 

Dia 04 – Segunda Feira - Lisboa / Porto 
Café da manhã no hotel. Em horário determinado 

traslado a estação de trem para embarque em direção a 

cidade do Porto. Trem Lisboa – Porto em 2ª classe. 

Chegada na cidade do Porto, recepção e traslado ao 

hotel. Às 14:00hrs aproximadamente saída para tour 

regular de meio dia pela cidade do Porto. Visita 

panorâmica pelo coração da cidade, Avenida dos 

Aliados, Rua Santa Catarina que é uma das ruas mais 

movimentadas da cidade e onde poderá encontrar um 

enorme comércio local. Visita a estação de S. Bento 

onde será possível ver suas paredes cobertas de azulejos 

que contam partes da história de Portugal. 

Prosseguimento em direção a Zona da Ribeira para se 

atravessar a Ponte D. Luis I em direção a Vila Nova de 

Gaia onde visitaremos uma Cave local de Vinhos do 

Porto com degustação. Ao final de atividades retorno ao 

hotel. Restante do dia livre para atividades 

independentes. Acomodação. 

 

Dia 05 – Terça Feira - Porto / Lamego / 

Pinhão / Sabrosa / Porto 
Café da manhã no hotel. Pela manhã saída em tour 

regular de dia inteiro ao Vale do Douro. Chegada em 

Lamego e visita ao Santuário da Nossa Senhora dos 

Remédios que é considerado um dos principais locais de 

peregrinação de Portugal. Continuação de visitas em 

Lamego onde será possível se observar toda a sua beleza 

natural. Almoço incluído em restaurante local. Na 

parte da tarde prosseguimento em direção a Pinhão 

onde será possível vislumbrar na paisagem circundante 

vários vinhedos onde são produzidos o Vinho do Porto. 

Seguimos em um cruzeiro de uma hora nas águas do 

Rio Douro para apreciar suas margens. Após o cruzeiro 

prosseguimento em direção a Sabrosa para visita a uma 

vinícola local de vinho de Porto com dehustação. Ao 

final de atividades retorno ao Hotel na cidade do Porto. 

Restante do dia livre para atividades independentes. 

Acomodação. 

 



 
 

Dia 06 – Quarta Feira - Porto / Baião / 

Penafiel / Porto 
Café da manhã no hotel. Pela manhã saída em tour 

regular de dia inteiro onde iremos conhecer a zona 

demarcada do Vinho Verde, vinho refrescante e que se 

deve beber fresco. Única região em todo o mundo a 

produzir este tipo de vinho. Prosseguimento em direção 

a Baião para visita a Casa da Covela que pertenceu a 

um dos maiores cineastas portugueses, Manoel 

Oliveira. Neste local será realizada uma visita à quinta 

seguida de degustação deste famoso vinho. 

Prosseguimento em direção ao Museu de Eça de 

Queiroz que é considerado um dos mais famosos 

escritores portugueses. Este museu foi no passado casa 

do escritor e foi nela que se inspirou para escrever 

muitos dos seus livros. Prosseguimento para almoço 

incluído com mesmo menu que Eça de Queiroz provou 

na primeira vez que almoçou nesta região. Após almoço 

prosseguimento e visita a Quinta da Alaveda ou 

Quinta da Lixa (Mediante Disponibilidades) para nova 

degustação de Vinho Verde.  Após atividades retorno ao 

hotel na cidade do Porto. Restante do dia livre para 

atividades independentes. Acomodação. 

 

Dia 07 – Quinta Feira - Porto 
Café da manhã no hotel. Em horário determinado 

traslado de partida para o aeroporto da cidade do Porto. 

 

Final de Serviços!!!! 
 

O Pacote Inclui: 
 

- Traslados privados de chegada e saída em Lisboa. 

- 03 noites de hospedagem em Lisboa em Apartamentos 

Standard com café da manhã. 

- Tour regular de dia inteiro a região do Alentejo. 

- Tour regular de meio dia pela cidade de Lisboa. 

- Tour regular de meio dia a Arrábida e Sesimbra. 

- Tickets Trem (2ª Classe) para o trecho Lisboa / Porto. 

- Traslados privados de chegada e saída no Porto. 

- 03 noites de hospedagem no Porto em Apartamentos 

Standard com café da manhã. 

- Tour regular de meio dia pela cidade do Porto. 

- Tour regular de dia inteiro pela região do Douro com 

almoço em Lamego em restaurante local. 

- Tour regular de dia inteiro pela região do Vinho Verde 

com almoço e degustações de vinhos verdes. 

 

O Pacote Não Inclui: 
 

- Tkts Aéreos Internacionais e taxas de embarque. 

- Entradas e atividades não mencionadas no itinerário. 

- Refeições e Bebidas não mencionadas no itinerário. 

- Gorjetas para guias, motoristas e garçons em 

restaurantes. 

- Taxas de Cidades a serem pagas diretamente aos 

hotéis (Aproximadamente EUR 2,00 por passageiro e 

por noite). 

- Despesas pessoais, maleteiros nos hotéis e excesso de 

bagagem. 

 

Hotéis Previstos ou Similares: 
 

Lisboa  

HF Fenix Lisboa 

https://www.hfhotels.com/hoteis/hf-fenix-lisboa-pt/ 

 

Porto  

HF Fenix Porto 

https://www.hfhotels.com/hoteis/hf-fenix-porto-pt/ 

 

Datas de Saídas:  
Sextas Feiras – Maio a Outubro 2019 

 

Valores de Pacote Terrestre Por Passageiro 

em Euros:  
 

EUR 1.035,00 Por Passageiro para acomodação em 

Apartamento Duplo. 

Suplemento para Acomodação em Single – EUR 435,00 

Por Passageiro 

 

Observações: 

 
- Reservas sujeitas a disponibilidades e tarifas sujeitas a 

variações sem aviso prévio.  

- Programa válido para o mínimo de 02 passageiros 

viajando em conjunto. 

- Atividades sujeitas a alterações em razão de datas 

festivas e condições metereológicas. 

 

https://www.hfhotels.com/hoteis/hf-fenix-lisboa-pt/
https://www.hfhotels.com/hoteis/hf-fenix-porto-pt/

