
PORTUGAL PARA TODOS
Portugal não se define apenas pelas maravilhosas vinhas e o
clássico futebol, este país euro-Ibérico oferece muito mais.
Venha experimentar a beleza e a diversidade da arquitetura
local, as paisagens surpreendentemente verdes e o
interminável litoral, que deu ao mundo tantos marinheiros.
Perca-se na tentação das especialidades da cozinha
Portuguesa e acelera a melodia da sua alma com o fado
melancólico. 

 
Dia 1  Lisbon: Chegada e transfer ao hotel. 
 
Dia 2 Sintra/Cabo da Roca /Cascais: Cidade dos Castelos e do amor Sintra ,
escondido sob as colinas da Serra de Sintra. Colorido Palácio da Pena
com uma vista panorâmica de tirar o fôlego. Cabo da Roca, onde a
extremidade do continente europeu, Cascais. 
 
Dia 3 Óbidos/ Alcobaça/ Batalha: Vila de Óbidos, que ainda respira o
romance medieval. Nazaré, uma pequena cidade nas margens do
Atlântico e das famosas ondas maciças. Alcobaça, o berço da história
Portuguesa de Romeu e Julieta escondido na maior igreja gótica do país.
Mosteiro da Batalha construído para comemorar a vitória sobre os
espanhóis na Batalha da Aljubarrota. 
 
Dia 4 Coimbra/ Aveiro/ Porto: Coimbra, sede da mais antiga e ainda em
funcionamento universidade portuguesa. "Venice Portuguesa", isto é,
Aveiro, com os seus canais de água. O dia acabamos no  Porto, a
segunda maior cidade de Portugal . 
 
Dia 5 Guimarães/ Braga: Ida a Guimarães, conhecido como o "berço de
Portugal". Braga e a Catedral mais antiga do país. Santuário do Bom
Jesus do Monte com a sua escadaria barroca interessante. Volta para o
Porto e visita nas adegas e degustação de vinho do porto. 
 
Dia 6 Porto/ Fátima: Tour pela cidade histórica do Porto. Catedral Medieval
da Sé, romântico Palacio da Bolsa, Igreja S Francisco ricamente decorada
com ouro do Brasil e a mais bela vista da cidade a partir da mais alta
torre da Igreja dos Clérigos. A tarde vamos a Fátima. 
 
Dia 7 Fátima/ Tomar: Programa livre na parte da manhã em Fátima. A
tarde segue-se para cidade de Tomar o principal bastião da Ordem dos
Templários em Portugal. 
 
Dia 8 Lisboa: Este dia será para conhecer Lisboa. Belém com o seu
Icónico Mosteiro dos Jerónimos, zona da Baixa reconstruída após o
devastador terremoto no século 18., O labirinto num dos bairros mais
antigos da cidade, Alfama. Jantar em restaurante  tradicional ouvir a
musica do fado. 
 
Dia 9: Tempo livre e transfer para o aeroporto. 

DATAS: 27. 04.- 05. 05. 2019  
             15.- 23. 06. 2019  
             14. 10.- 22. 09. 2019 
             
PREÇO: 990€  
* Minimo 2 clientes 
* Suplemento quarto Individual: 200€ 
* Preço por pessoa quarto duplo 
 
PREÇO INCLUI: 
 • Transfer e Transporte durante a estadia  
 • Guia local em português  
 • Acomodação em hotel de 3* com pequeno almoço 
 • 1x jantar com fado (bebida incluída)  
 • Prova de vinho no porto (vila Nova de Gaia) 
 
PREÇO NÃO INCLUI: 
 • Bilhete de Avião 
 • Seguro 
 • Entradas 
 • Taxa turística local (Lisboa 2€/pax/noite, Porto
2€/pax/noite) 
 

ITINERÁRIO

https : / /www .kwayelatravel .com

KWAYELATRAVEL 
VIAGENS COM EMOÇÕES 

CONTACTO:

  telefone: +421 904 677 083 

      E-mail: info@kwayelatravel.com

https://www.facebook.com/kwayelatravel/
https://www.instagram.com/kwayelatravel/?hl=pt
https://www.youtube.com/channel/UCjxkjyfLkF_QiZILJp7UkGA/videos?view_as=subscriber
https://kwayelatravelblog.wordpress.com/2018/01/07/kwayela-travel-kto-sme/

