
Velho Mundo – De Lisboa ao Douro 

9 dias / 8 noites 

 

 

 
 

Um país rico em cultura e história como Portugal 
sempre surpreenderá seus visitantes. Aproveite o 
máximo possível com um circuito completo, recheado 
de experiências que contemplarão os highlights do 
território português! Explore Lisboa, Sintra, Évora, 
Porto, o Douro e muito mais!  
 
A partir de 
USD 4.045,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destaques: 
 

 Conheça Lisboa, uma das capitais mais 
charmosas do mundo; 

 Passeie de sidecar por Lisboa; 

 Visite o famoso mosteiro dos jerônimos; 

 Explore Sintra, vila que é considerada 
Patrimônio Mundial da UNESCO; 

 Visite o Palácio Nacional da Pena, a joia de 
Sintra; 

 Percorra Cascais, Estoril e o Cabo da Roca; 

 Aproveite um picnic nos jardins do Palácio de 
Seteais; 

 Passeie por Évora, Arraiolos e Monsaraz; 

 Curta um tour histórico por Coimbra; 

 Explore a cidade do Porto; 

 Conheça o lindo Vale do Douro; 

 E muito mais!

  



 
DAY BY DAY 

1° dia – Chegada em Lisboa 

 

Pernoite: Lisboa 

 

Na chegada em Lisboa, encontro com seu motorista para o traslado privativo para o hotel. Restante do dia livre. 

 

Sugestão 

Embarque num passeio diferente e pitoresco por algumas das paisagens essenciais de Portugal! Um passeio à 

modaantiga e muito divertido! Um motorista profissional, uma moto com sidecar! Uma viagem imperdível, um 

olhar diferente,autêntico e genuíno pelas paisagens, sons, sabores, cores de dois dos mais emblemáticos 

destinos turísticos dePortugal. 

 

Destaques: 

• Belém, parte histórica (a paragem nos Pastéis de Belém é opcional). Stop 

• Torre de Belém, ex-libris de Lisboa, joia da arte manuelina. Stop 

• Padrão dos Descobrimentos, monumento moderno dedicado aos Descobrimentos portugueses. Stop 

• Mosteiro dos Jerónimos, o maior exemplo da arte manuelina. Stop 

• Alfama, passeio através da zona mais antiga e pitoresca de Lisboa. Stop 

• Praça do Comércio, a maior e mais bonita praça em Lisboa. 

• Baixa-Rossio-Avenida da Liberdade, Marquês de Pombal, city center. 

• Duração de 3h. 

 

Consulte valores! 

 

 

2° dia – Em Lisboa: Descubra Belém em Tuk Tuk 

 

Pernoite: Lisboa 

 

Café da manhã no hotel. Manhã livre. 

 

Na parte da tarde, descubra Lisboa a bordo de um Tuk Tuk, um meio de transporte compacto e pitoresco, que o 

vaitransportar com uma sensação de liberdade e levá-lo numa viagem inesquecível. Neste passeio de 02 horas, 

sintaa atmosfera dos grandes e épicos descobrimentos portugueses e viaje no tempo até o século XVI. Admire 

agrandiosidade do Mosteiro dos Jerónimos e visite a sua magnífica igreja. Conheça a Torre de Belém, construída 

no sítiode onde partiram as caravelas portuguesas em 1500 à descoberta do Brasil. 

 

Aproveite ainda para ver o monumento dedicado às descobertas portuguesas e não deixe Belém sem saborear 

um oumais dos famosos “pastéis de Belém”. Venha conhecer Lisboa de uma forma que jamais irá esquecer! 

 

Inclui: Bilhetes para o Mosteiro dos Jerónimos e Guia de turismo 

 

Sugestão 

Na parte da manhã, faça um Walking Tour Gastronômico. Juntos, explore Alfama, a zona mais antiga 

deLisboa... a partir de Alfama, a viagem continua pela Baixa, onde visitará lojas tradicionais e históricas, 

provarádoces e snacks em lugares onde os locais comem e encerre o passeio com um brinde com um copo de 



licor deginjinha numa velha taberna. No geral, você terá pelo menos 4 paradas de degustação e 

aproximadamente 8+degustações e vários vinhos ou bebidas de sua escolha. 

 

Inclui: 

- Encontro do guia no hotel 

- Transfer de tuk tuk (quando necessário) para o topo de Alfama 

- Degustações em 5 restaurantes (vinhos ou bebidas à escolha incluídos) 

 

Consulte valores! 

 

 

3° dia –Tour Sintra, Cascais, Estoril & Cabo da Roca 

 

Pernoite: Lisboa 

 

Café da manhã no hotel e saída para nosso passeio. 

 

Conheça o Litoral de Lisboa, começando pela romântica e histórica Vila de Sintra, que seestende até ao Estoril e 

Cascais. Em tempos residências de verão dos aristocratas, são hoje pontos depassagem obrigatória quando se 

visita Lisboa. A paisagem a que se assiste durante o percurso não deixaninguém indiferente, assim como o Cabo 

da Roca, o ponto mais ocidental da Europa. 

 

Onde irá: Hotel (Lisboa) > Sintra > Palácio da Pena > Palácio de Seteais (picnic) > Estrada Real > Colares> Cabo 

da Roca > Guincho > Quinta da Marinha > Boca do Inferno > Cascais > Baía de Cascais > Estoril(panorâmica) > 

Avenida Marginal > Hotel (Lisboa) 

 

Embarque nesta viagem, vá até Sintra. Esta histórica vila considerada pela UNESCOcomo da humanidade 

encanta desde a chegada, através das paisagens que a rodeiam.Suba até ao Palácio da Pena, Construído para 

ser observado de qualquer ponto do Parque da Pena, estePalácio resulta da criatividade de D. Fernando II e é o 

expoente máximo do romantismo do século 19 em 

Portugal.É uma viagem no tempo que nos consegue transportar até à época em que lá viveram o Rei D. Carlos I 

e aRainha D. Amélia, assumindo ela própria a decoração dos seus aposentos e que representam o esplendor 

dosveludos e do ouro da época assim como os materiais arquitetônicos utilizados. Passe depois pela Quintada 

Regaleira e Palácio de Seteais, hoje transformado num lindíssimo Hotel, mantém a traça antiga que transpiraa 

história de todos os reinados que atravessou. Aqui terá um magnifico picnic! 

 

Continue pela Estrada Real, até ao Palácio de Monserrate. Deixe Sintra, e vá ao encontro de outras 

Belezas.Chegue ao Cabo da Roca. Seria ousado descrevê-lo sem ser através das palavrasde Luís de Camões: 

“Aqui…onde a terra se acaba…e o mar começa…”, escreveu o Poeta na sua obra “Os 

Lusíadas”. Este local, é a ponta mais ocidental da Europa e é um encontro entre a terra e o mar. Tem uma 

vistaexuberante tanto do oceano como da Serra de Sintra. 

 

A vila de Cascais reinventou-se e tornou-se uma refinada estância à beira-mar e um dos destinosmais 

sofisticados da área de Lisboa. Situada a poucos quilômetros da foz do Tejo, encontra-se entre asoalheira baía 

de Cascais e a majestosa Serra de Sintra. A atmosfera marítima e requintada, que atrai visitantes 

o ano inteiro. 

 

Inclui: 



 Pick-Up and Drop-Off no Hotel 

 E Class Mercedes 

 Guia de Turismo 

 Entradas no Palácio da Pena 

 

 

4° dia – Alentejo - Explore as Encantadoras Aldeias Medievais 

 

Pernoite: Lisboa 

 

Café da manhã no hotel e saída para nosso passeio. 

 

Muito antes de os portugueses serem reconhecidos pelo desbravar marítimo dos Descobrimentos, o 

territórioibérico teve forte presença romana, outrora uma das maiores civilizações do mundo. Essa presença 

ainda hojese sente, pois restaram monumentos, edifícios e templos. Évora é a cidade das grandes relíquias de 

umaEuropa remota. E haverá melhor sítio em Portugal para viajar no tempo? Para uma experiência completa, 

duasoutras localidades imprescindíveis lhe esperam. Se Arraiolos e o seu castelo são a terra do famoso tapete 

feito à mão, Monsaraz, a airosa vila medieval, mantém a sua magia de outrora como poucos lugares no 

mundo.Feita de cal e xisto, este lugar sussurra, por entre o eco dos passos nas suas ruas, magníficashistórias de 

reis audazes, cavaleiros templários, gentes bravas e damas de beleza singela. Viver Évora é, porisso, deixar-se 

seduzir pela medievalidade das moradias imaculadas e ruas estreitas, sempre com naturezaverdejante pintando 

a paisagem.Sugestão de Almoço: Adega da Cartuxa (não incluído). Tarde livre. 

 

Onde irá: Hotel - Évora - Centro - Templo Romano - Arraiolos - Castelo de Arraiolos (ingresso não incluído)- 

Monsaraz – Hotel 

 

Inclui: 

 Pick-Up and Drop-Off no Hotel 

 E Class Mercedes 

 Guia de Turismo 

 

Sugestão 

Visitar uma vinícola para uma prova de vinhos é uma ótima experiência, mas ter a oportunidade de fazer o 

seupróprio vinho, é excelente!Os participantes terão liberdade para dar asas à sua criatividade e de acordo com 

o seu gosto, irão elaborar oseu lote único e especial de vinho. A partir das diferentes variedades, faça o melhor 

lote e apresente o seuvinho aos restantes “Enólogos”. A experiência começa com uma visita a vinícola. Segue-se 

depois a melhorparte: aprender sobre as castas suas características e combinações para depois fazer e provar o 

próprio blendde vinhos! 

 

Consulte valores! 

 

 

5° dia – A caminho do Norte com parada numa das Universidades mais antigas do mundo 

 

Pernoite: Porto 

 

Café da manhã. Hoje deixe Lisboa e siga para o Porto, com visita à Coimbra no trajeto. 

 



Onde irá: Hotel em Lisboa > Universidade Coimbra > Paço das escolas > Sala dos Capelos > Sala dosExames > 

Sala das Armas > Biblioteca Joanina > Torre da Universidade > Sé Velha > Zona Ribeirinha > HotelPorto 

 

Parta em direção à Cidade dos Estudantes. Comece por visitar a Universidade de Coimbra, uma dasmais antigas 

do Mundo ainda em funcionamento. Com mais de sete séculos, a Universidade de Coimbra contacom um 

património material e imaterial único, peça fundamental na história da cultura científica europeia emundial.  

Depois desta histórica lição, continue a aprender Coimbra seguindo para o Paço das Escolas. A Torre da 

Universidade é a sua imagem de Marca. Apesar de construída entre1728 e 1733, a sua manutenção permite ser 

visitada e é lá que irá desfrutar de uma esplendorosa vistasobre a cidade de Coimbra. 

 

E quando se fala em esplendor, o destino seguinte só poderia ser a Sé Velha. Foi a primeiraCatedral doReino de 

Portugal e ainda hoje preenche várias páginas de história. A sua beleza vai transportá-lo atravésdos tempos. 

Antes do passeio terminar, passe pela zona Ribeirinha da Cidade, onde passa o RioMondego e que verá 

refletidas as cores da cidade. 

 

Inclui: 

 Pick-Up e Drop-Off no Hotelem E Class Mercedes 

 Entradas para Universidade + Biblioteca Joanina  

 Guia de Turismo (encontro em Coimbra) 

 

Sugestão 

Conheça a cultura e gastronomia e tenha uma verdadeira experiência local! Prove os melhores saboresde 

Coimbra em sítios tradicionais, cheios de história, nas tascas típicas da cidade, onde vão provar agastronomia 

local no seu estado mais puro. 

Ande pela baixa de Coimbra enquanto descobre a sua história, ao longo do caminho entre emdiferentes tascas, 

encontre os locais, prove os sabores e aprenda sobre a gastronomia e a históriade Coimbra. 

 

Onde irá: 

12h00 Meeting Point: Largo da Portagem, em frente à estátua de Joaquim António de Aguiar 

 Coisas da Lena (prova de pães e compotas + mel regionais, sumo natural ou chá) 

 Toca do Gato (prova de bolo de bacalhau, orelha de porco e moelas. Vinho da Bairrada à escolha – 

tintoou branco) 

 João dos Leitões (prova de leitão assado e espumante da Bairrada ou sangria) 

 Mercado da Cidade (atenção: 6f e sábados - prova de azeitonas e tremoços) 

 Café Santa Cruz (prova de licor ou aguardente regional - licor beirão ou aguardente de medronho) 

 Fangas Mercearia & Bar (tábua de queijos e enchidos regionais e prova de cervejas artesanais Praxis) 

 Pastelaria Briosa (prova de doçaria conventual e café) 

 

Obs.: as visitas poderão ser substituídas, conforme disponibilidade/ funcionamento 

 

Consulte valores! 

 

6° dia – No coração da cidade do Porto 

 

Pernoite: Porto 

 

Café da manhã no hotel e saída para o Walking City Tour. 

 



Considerada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1996, a Cidade do Porto remonta ao século IV e éum 

dos destinos turísticos mais antigos da Europa. Não se conhece Portugal sem se visitar o Porto. A suariqueza de 

arte, os monumentos, o famoso Vinho do Porto, as adegas de vinho premiadas e cores únicas destacidade, são 

motivos muito válidos para rumar ao Norte do País. 

 

Depois de conhecer o seu guia local, comece o seu passeio a pé pelo Porto. Percorra a maisimportante via da 

Cidade e também o Centro do Porto, a Avenida dos Aliados. Siga depois até à Praça daBatalha onde avistamos 

a estátua de D.Pedro V. Já na Rua de Santa Catarina, veja o “Majestic” - mais doque um café, este espaço conta 

a História do Porto. À medida que a viagem segue, a arquitetura dacidade Invicta vai deslumbrando a cada 

passo.Exemplo disso é a Estação de São Bento. Hoje interface de transportes ferroviários do Norte do 

País,destaques para os seus mais de 20 mil azulejos conta a história da evolução dos transportes. 

 

Siga pela Praça do Infante em pleno centro histórico, em direção à Igreja de São Francisco e ao Palácio daBolsa. 

É também imprescindível passar pela Torre dos Clérigos, o verdadeiro ex-libris da cidade. E não há norte sem 

magníficas vistas, por isso siga até a Zona da Ribeira onde poderá apreciar aPonte de Dom Luís I, uma moderna 

ponte de dois andares projetada pelo protegido de Gustave Eiffel, que lhedeu um toque de Eiffel. Contemple o 

Douro e veja os tradicionais barcos rabelo de madeira que antigamenteeram usados para transportar uvas para 

as adegas. 

 

Inclui: 

 Reunião no Lobby do Hotel 

 Bilhetes para o Palácio da Bolsa de Valores 

 Bilhetes para a Torre dos Clérigos 

 Guia de Turismo 

 

 

Sugestão – Experiência de Backstreets culinários no Porto 

Esta experiência não é apenas um passeio de degustação: é uma oportunidade de se conectar 

verdadeiramente com a comida, as pessoas e a cultura local! 

Você não receberá uma versão turística da comida portuguesa, mas sim, estará conectado ao Porto em umnível 

mais profundo, experimentando os alimentos que a maioria dos moradores comem e que têm muitoorgulho em 

compartilhar! O tour será liderado por um especialista em gastronomia local, com profundoconhecimento da 

história e da culinária da cidade... um verdadeiro guia de turismo local com uma paixão porfornecer acesso 

privilegiado as tradições culinárias portuguesas. 

 

Provas: Sandes de Pernil e vinho, Bolinhos de bacalhau e vinho, Ginginha, Bifanas, Pastel de Nata e Fino. 

 

Consulte valores 

 

7° dia – Ida do Porto para o Douro 

 

Pernoite: Douro 

 

Café da manhã no hotel e transfer privativo com destino ao Hotel & Spa Douro 41. Ali você terá a oportunidade 

deaproveitar as atividades e tratamento de spa oferecidos pelo hotel (não incluídas) de forma exclusiva. 

 

Experiências: 

 



- Passeio de barco pelo Douro (indicação Just Tur) 

- Experiências enograstronômicas (indicação Just Tur) 

- Travessia Ponte 516 Arouca 

- Passeio pela margem do Douro 

- Canyoning (rapel no cânion) 

- Spa 

 

Consulte valores! 

 

 

8° dia – No Douro 

 

Pernoite: Douro 

 

Aproveite mais um dia de atividades oferecidas pelo hotel. 

 

 

9° dia – Retorno ao Brasil 

 

Em horário apropriado, traslado ao aeroporto do Porto e embarque de volta ao Brasil. 

 

  INCLUI 

 4 noites em Lisboa com café da manhã; 

 2 noites em Porto com café da manhã; 

 2 noitesno Vale do Douro com café da manhã; 

 Traslados privativos de chegada e saída; 

 Traslados privativos entre os destinos; 

 Passeios de acordo com itinerário; 

 Guias de acordo com itinerário; 

 Bilhetes para o Mosteiro dos Jerônimos; 

 Entradas no Palácio da Pena; 

 Entradas para Universidade + Biblioteca Joanina; 

 Bilhetes para o Palácio da Bolsa de Valores; 

 Bilhetes para a Torre dos Clérigos; 

 Porta-passaporte. 
 

Tarifa não inclui: 
 

 Taxa de remessa ao fornecedor internacional; 

 Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

 Prorrogação no horário de saída (late check-out); 

 Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 

 Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 

 Taxas turísticas (Lisboa e Porto – 2 euros/pessoa por noite e por cidade, pagas diretamente no hotel) 

 Refeições e ingressos de monumentos não especificados como incluído; 

 Aéreos não mencionados como inclusos; 

 Refeições, alimentos e bebidas não explicitados como inclusos; 

 Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 



 Tudo o que não mencionado em “Inclui”. 

 
 
 

VALORES 
 

  DE LISBOA AO DOURO 

 

Preço por pessoa 

EUR 4.045,00 

 

Cidade Hotéis selecionados 

Lisboa Valverde Hotel (Classic) 

Porto The Yeatman (Executive) 

Douro Douro 41 (Deluxe Room) 

 

*Preços por pessoa em base dupla. 

**Valores com tarifas "a partir de", uma vez que são flutuantes e variam de acordo com a demanda e 

temporada.  

 

Informações Importantes: 

 

 Todas as tarifas descritas estão sujeitas a alterações e a disponibilidade sem aviso prévio; 

 Alterações e reservas ou cancelamentos devidos a COVID-19 não estão sujeitas a penalização se 

avisados até 7 diasantes da data de chegada; 

 Circunstâncias relacionadas com a COVID-19 abrangidas pelas condições: interrupções e 

cancelamentos detransportes; avisos e restrições de viagens; avisos de saúde e quarentena; 

alterações à lei aplicável; e outras ordensgovernamentais como ordens de evacuação e 

encerramento de fronteiras; 

 Condições válidas apenas para este pedido; 

 O valor pago ficará 100% de crédito para utilizar em até 1 ano para qualquer viagem da sua 

agência; 

 

Políticas de cancelamento/pré-pagamento:  

 Cancelamento até 31 dias antes da data da chegada: 30% do valor total do serviço 

 Cancelamento de 30 dias a 21 dias antes da data da chegada: 50% do valor total do serviço 

 Cancelamento de 20 dias a 11 dias antes da data da chegada: 70% do valor total do serviço 

 Cancelamento com antecedência inferior a 10 dias antes da data de chegada ou no-show: não 

reembolsável 

 



Obs.: A operadora poderá cobrar até 20% de taxa em caso de reembolso. 
 

 
 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista: 
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 
A emissão somente será efetuada após a liquidação 
  
Para pagamentos com cartão: 
Entrada 25% + saldo em até 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX, ELO)* Não aceitamos outros 
cartões 
  
Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. São, 
portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 

 

 

 


