GRANDES VINHOS DO
SUL DE PORTUGAL
8 DIAS | A PARTIR DE: 2.522€
Nosso sommelier preparou
uma viagem cheia de
experiências únicas que
nos leva a descobrir os
Grandes Vinhos do Sul de
Portugal.
Visitando: Lisboa | Sintra |
Óbidos | Alenquer | Marvão
| Évora | Monsaraz | Castelo
de Vide
INCLUI:
- Traslado de chegada e saída em Lisboa
- Motorista exclusivo durante o itinerário;
- 2 Noites em Lisboa com café da manhã,
hotel Turim Marquês ou similar;
- 3 Noites em Torres Vedras com café da
manhã, hotel Torres Vedras Centro ou similar;
- 1 Noite em Estremoz com café da manhã,
Pousada de Estremoz ou similar;
- 1 noite em Marvão com café da manhã,
Pousada de Marvão ou similar;
- 2 almoços com harmonização de vinhos
(Dia 03 e 04 do itinerário);
- 5 visitas guiadas às melhores vinícolas (Dia
02, 03, 04, 05, 06 do itinerário);
- Visitas culturais com guia em Alenquer,
Óbidos, Sintra, Évora, Vila Viçosa, Monsaraz,
Marvão e Lisboa.

NÃO INCLUI:
- Gratificações;
- Bagageiros nos hotéis;
- Taxas turísticas em Lisboa;
- Despesas de caráter pessoal;
- Passagens aéreas.
Preço por
pessoa
Mínimo 8 pessoas
Mínimo 6 pessoas
Mínimo 4 pessoas
Mínimo 2 pessoas
Suplemento single

Chegadas a Lisboa:
Domingo a terça feira

15 Nov a 15 Dez
29 Mar a 14 Nov
17 Fev a 28 Mar
+ 05 Jan a 16
+ 16 Dez 2019 a
2020
Fev 2020
04 Jan 2020
2.522€
2.623€
2.756€
2.726€
2.833€
2.979€
3.101€
3.253€
3.406€
3.420€
3.754€
3.928€
643€
857€
1.000€
Preços sujeitos a alterações sem prévio aviso.

Forma de pagamento: 20% de entrada e saldo em 9x sem juros no cheque, cartão ou boleto. Preços por pessoa, em apartamento duplo, somente terrestre, sujeito à
disponibilidade e alteração de valores. Todos os produtos seguem as normas e condições gerais publicadas em nossos folhetos e também em nosso site. Valores em euros
convertidos ao câmbio do dia do pagamento. Consulte saídas correspondentes ao valor publicado.

GRANDES VINHOS DO SUL DE
PORTUGAL - 8 DIAS
Visitando: Lisboa | Sintra | Óbidos | Alenquer | Marvão | Évora |
Monsaraz | Castelo de Vide
Dia 1 Lisboa
Chegada ao aeroporto de Lisboa, assistência e traslado até ao
seu hotel em Lisboa. Quarto disponível às 15h00. Restante dia
livre. Hospedagem
Dia 2 Lisboa/ Estoril/ Cascais/ Sintra/ Torres Vedras
Café da manhã no hotel e check-out. Seguimos ao longo do
Rio Tejo antes da visita panorâmica ao Estoril e a famosa
Cascais, onde vive grande parte do jet set de Portugal.
Seguimos depois para o Cabo da Roca – o ponto mais
ocidental da Europa, antes de parada para almoço (não
incluído) na Praia das Maçãs, lugar conhecido pelo excelente
peixe da costa e frutos do mar. Continuação para Colares,
região de exploração vinícola mais ocidental da Europa com
os surpreendentes vinhedos arenosos, para provarmos os
seus vinhos únicos (incluído). Viajamos depois para a bela
Sintra para explorar as ruelas em redor do Palácio Nacional e
comer um delicioso travesseiro da pastelaria
Piriquita
(incluído). Depois da viagem panorâmica pela Serra de Sintra
chegamos ao nosso hotel entre os vinhedos da região vinícola
de Lisboa. Check-in e Hospedagem
Dia 3 Torres Vedras / Alenquer / Torres Vedras
Após café da manhã, partida para uma das vinícolas boutique
mais famosas de Portugal. Vamos conhecer a adega e os
vinhedos antes do almoço com prova harmonizada dos seus
vinhos (incluído). Seguimos depois para a histórica cidade
medieval de Alenquer, berço do famoso humanista Damião de
Góis. Vamos caminhar pelos becos e ruas estreitas de
paralelepípedos, onde você descobrirá o Museu do Vinho
(incluído), as ruínas do castelo árabe, o antigo bairro judeu,
belos monumentos, e interessantes lojas de estilo vintage.
Regresso ao hotel e hospedagem.
Dia 4 Torres Vedras/ Peniche/ Óbidos/ Santa Cruz/ Torres
Vedras
Café da manhã no hotel. Viajamos para o centro histórico da
cidade piscatória de Peniche, onde destacamos o Forte
construído no séc. XVI/XVII. Seguimos depois para a Praia de
Medão Grande, conhecida como Supertubos, que é o palco
do campeonato mundial de surf Rip Curl Pro Portugal. A
viagem prossegue até à bonita vila medieval de Óbidos. Está
localizada numa colina com castelo do século XII, cercado por
uma muralha fortificada que esconde uma teia de ruas e becos
com casas brancas cheias de flores. Vamos provar a famosa
Ginjinha (incluído), que é um licor amargo feito de cerejas!
Viajamos depois até uma vinícola histórica para visitar um dos
mais antigos lagares da Península Ibérica com prensas de fuso
e vara, depois do almoço com vinhos harmonizados de Óbidos
(incluído). O caráter e a qualidade dos vinhos da região de
Lisboa é muito influenciado pelas brisas frescas do Atlântico,
por isso vamos percorrer a bonita costa até à famosa Praia de
Santa Cruz, ao lado do melhor terroir de vinhos brancos e
tintos. Regresso ao hotel e hospedagem.

Dia 5 Torres Vedras/ Évora/ Monsaraz/ Estremoz
Café da manhã e check-out do hotel. Viajamos para a cidade
de Évora no Alentejo que está classificada como Património da
Humanidade pela UNESCO. Vamos visitar o centro histórico
cujos monumentos religiosos inspiraram a arquitetura de
edifícios em Salvador da Bahía, Olinda, Espírito Santo e Belém
do Pará. Almoço livre em Évora. Seguimos depois para a
bonita vila medieval de Monsaraz com vistas lindíssimas do
Castelo sobre a planície alentejana e o lago de Alqueva, antes
de continuarmos até a Herdade do Esporão, um dos grandes
nomes do vinho português. Visitamos as suas adegas e caves,
antes da prova dos seus famosos vinhos (incluído). Seguimos
para o nosso hotel, check-in e hospedagem.
Dia 6 Estremoz/ Vila Viçosa/ Castelo Vide/ Marvão
Café da manhã e check-out do hotel. Viajamos para a bela Vila
Viçosa, onde nasceu a quarta dinastia de reis de Portugal.
Pátria de gente ilustre, Vila Viçosa cativa pela abundância e
qualidade das igrejas, palácios e conventos. Saímos depois
para uma das melhores vinícolas do Alentejo, onde vamos
visitar a adega e provar os vinhos e azeite premium (incluído).
Almoço livre na bela “Cidade Branca” de Estremoz, a capital
do famoso mármore alentejano. Seguimos depois para
Castelo de Vide, uma das cinco vilas históricas mais bonitas
do Alentejo e com fortes heranças históricas e culturais, a vila
abriga uma das Judiarias mais bem preservadas de Portugal.
Depois viajamos para Marvão a majestosa vila amuralhada,
construída sob uma montanha escarpada a mais de 850
metros de altitude, a poucos quilômetros da fronteira
espanhola. Com ruelas sinuosas, casario branco e uma bela
paisagem natural ao redor, é um dos locais mais fascinantes
do país. Por isso e muito mais, Marvão está na lista das cinco
vilas históricas mais bonitas de Portugal. Check-in no hotel e
hospedagem.
Dia 7 Marvão/ Lisboa
Café da manhã no hotel e check-out.
Saímos em direção a Lisboa onde vamos fazer uma visita
panorâmica pela cidade, percorrendo o Bairro Alto, passando
pelo elegante Chiado, descendo à Baixa e à Praça do
Comércio antes de continuarmos até à Torre de Belém, ao
Padrão dos Descobrimentos e ao Mosteiro dos Jerónimos.
Tempo livre para compras e almoço.
Hospedagem
Dia 8 Lisboa
Café da manhã no hotel. Check-out até às 12 horas e traslado
do hotel para o aeroporto.
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS.

