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LISBOA & CENTRO DE PORTUGAL com Charme e Requinte 

09 NOITES | 10 DIAS 

 

     
 

DIA 1 – LISBOA ANTIGA 

Chegada a Lisboa e traslado privado para Hotel no centro da cidade. Check in em hotel (quartos disponíveis 
depois das 14h00). Restante do dia livre. 
 

DIA 2 – LISBOA -City tour pelo Centro histórico da cidade. 
O guia estará no hotel para um tour privativo de 04 horas. Começamos pela Praça do Comércio, uma das maiores 

praças da Europa, e que fica à beira do famoso Rio Tejo. Depois de visitar a praça mais famosa de Portugal, 
seguimos pela Rua Augusta, um passeio de pedestres que começa no Arco Triunfal e termina na Praça do Rossio. 
Ali ficam várias lojas famosas e vários restaurantes. Seguimos até o Elevador de Santa Justa e subiremos na 

estrutura neogótica que nos levará até ao topo e teremos uma vista panorâmica da cidade. Dali seguimos pelo 
Largo do Carmo, importante reduto português, onde ficam as lindíssimas ruínas do Convento do Carmo, 

parcialmente destruído no terremoto de 1755, e Praça que teve importante papel na Revolução dos Cravos, na 
década de 70, quando Portugal finalmente se tornou uma república. 
 

Seguimos até a Praça Luís de Camões, onde se encontra o café A Brasileira, local que Fernando Pessoa costumava 
frequentar. De lá, subimos pela Rua da Misericórdia até o Miradouro de São Pedro de Alcântara para ver o lindo 

pôr do sol lisboeta. 
 
No retorno adentramos pelas ruelas do Bairro Alto, um dos bairros mais emblemáticos e trendy da cidade, repleto 

de bares e restaurantes, terminando o nosso tour em um wine bar local onde faremos uma pausa para uma 
prova de vinhos e tapas na companhia do nosso guia que nos irá explicar as histórias e culturas 

gastronómicas dos vinhos e gastronomias locais. 
 

DIA 3 – LISBOA DOS DESCOBRIMENTOS E COSTA DE SINTRA E CASCAIS 
Café da manhã no hotel. Hoje retirada do carro de locadora situada no centro da cidade. 
Uma boa opção é conhecer o maravilhoso bairro de Belém. O bairro fica um pouco afastado e possui muitas 

atrações. Chegando, comece pelo Mosteiro dos Jerônimos e veja toda a gloriosa arquitetura e história de Portugal 
até a ida da Família Real para o Brasil. No mosteiro estão sepultados dois heróis portugueses: Vasco da Gama e 

Luís de Camões. 
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O Mosteiro dos Jerônimos é um dos edifícios mais incríveis de Lisboa. Maior exemplar do estilo manuelino, o 
mosteiro tem uma linda arquitetura. De lá, caminhe até o Padrão dos Descobrimentos, um enorme monumento 

em homenagem às grandes navegações e aos países conquistados por Portugal no século XVI. 
 
Siga ao final da manhã para Sintra (a somente cerca de 30 minutos de carro). Sintra é uma vila única no mundo, 

patrimônio mundial da UNESCO, cheia de castelos e palácios, Sintra parece saída de contos de fadas. 
Comece a visita pelo Palácio da Vila, que já foi casa da Família Real portuguesa até a queda da monarquia, na 

década de 10. Possui arquitetura única, com vários estilos representados em um lugar só. 
De lá, parta para o majestoso Palácio da Pena, o famoso castelo colorido no topo da cidade, projetado pelo próprio 
rei de Portugal, D. Fernando II. É uma visita imprescindível num roteiro em Lisboa. 

De regresso a Lisboa pegue a estrada que cruza a Serra de Sintra e dê um pulinho no Cabo da Roca, o ponto mais 
Ocidental da Europa e cujas vistas panorâmicas sobre o Oceano e a Serra são espetaculares. 

 
Daqui siga ao longo da estrada costeira que passa pelas praias do Guincho e termine em Cascais, bela cidade 
costeira com uma Bahia maravilhosa. Cascais é considerada a Cote d´Azur de Portugal devido à forte ligação 

histórica que apresenta com as casas reais europeias. 
 

Passeie pelo seu centro e perceba por quê. Aproveite o final de tarde para apreciar o pôr do sol que cai sobre a 
Bahia e jante num dos vários locais a beira mar com as dicas que a Principal Operadora Turística, preparou para 
você. Retorne a Lisboa para o seu hotel. 

 
DIA 4 – REGIÃO DO OESTE 

Café da manhã no hotel e Check Out. 
 
Parta para a região do Oeste, onde irá encontrar Óbidos, Alcobaça, Nazaré e Fátima. 

Nesta terra de paisagens perfumadas por extensos pomares e intensas brisas vindas do Atlântico, que guarda 
ainda tesouros universais que vão de um mosteiro Património Mundial da Humanidade ao bom vinho e boa 

aguardente. Pelo caminho, há uma vila onde a literatura é rainha, um jardim oriental único na Europa, vestígios 
de vida jurássica e artes que não se querem perder. 

 
Comece por Óbidos, o Castelo e as muralhas, conseguem ver bem lá no alto a serra à sua espera. Passear pelas 
ruelas labirínticas de Óbidos é caminhar pela história, entre recantos e jardins da zona da antiga Medina e 

testemunhos do gótico, passando pelo renascimento e pelo barroco. Construída ao longo dos séculos, a vila é uma 
autêntica obra de arte.  

Óbidos é a Cidade Literária da UNESCO. Não estranhe, por isso, se encontrar diversas referências literárias ao 
longo do seu passeio, incluindo uma livraria que ocupa o lugar de uma antiga igreja, mesmo junto ao Castelo. 
Pelo caminho prove uma ginja de Óbidos (licor), servida em copo de chocolate. 

 
De Óbidos parta para a Nazaré. Comece a visita a esta vila piscatória pelo ponto mais elevado. É aqui, no Sítio da 

Nazaré, que encontra o Santuário de Nossa Senhora da Nazaré onde está guardada a imagem de uma Virgem 
Negra esculpida em madeira e trazida de Mérida em 711, assim como uma das paisagens mais características da 
região. Daqui siga pelas pequenas escadas da Rua do Círio da Prata Grande. É no final dessa escadaria que 

encontrará um miradouro menor, menos concorrido e com um romântico banquinho, muito útil em sessões 
fotográficas.  
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Almoce num dos mais típicos restaurantes da cidade e com vistas para o mar. Terá a oportunidade de degustar 
alguns dos melhores peixes e frutos do mar num prato típico da região – caldeirada. 

A poucos km´s daqui poderá visitar Alcobaça, onde encontrará o Mosteiro de Alcobaça, Património Mundial da 
Humanidade desde 1989. É aqui que celebramos o amor eterno de D. Pedro e D. Inês de Castro, cujos túmulos são 
visitáveis de forma gratuita, na Igreja do Mosteiro. 

Pela tarde e a poucos minutos de viagem irá encontrar outro dos pontos altos do passeio de hoje, Fátima. 
O Santuário de Fátima é uma das maiores referências do culto mariano, a que acorrem peregrinos de todo o 

mundo. No extremo oposto, foi inaugurada em 2007 a Igreja da Santíssima Trindade - Basílica Menor, uma 
moderna obra de arquitetura. A cerca de 2 km, fica Aljustrel, onde os pastorinhos viveram e onde poderá visitar 
as suas casas. Por fim e pela tarde, siga para o Parque Natural da Serra de Aires e Candeeiros onde o nosso hotel 

dos próximos dias em Alvados em Country House / Hotel. aproveite para relaxar junto da piscina ou do spa. 
 

DIA 5 – REGIÃO DO OESTE 
Café da manhã no hotel. 
Depois de um majestoso café com produtos típicos e caseiros da região, saia para visitar a Região do Parque 

Natural das Serras de Aire e Candeeiros com as Grutas de Mira de Aire, Porto de Mós, Batalha e Tomar. 
 

Com aproximadamente 38900 hectares, constitui o mais importante repositório de formações calcárias existente 
em Portugal, mas, o que mais impressiona a quem se aventura pelas suas estradas – estreitas, mas seguras – é 
a paisagem verdejante e a riqueza da fauna. 

Comece por visitar as Grutas de Mira d’Aire, as maiores grutas de Portugal e descobertas em 1947. Embarque 
numa viagem ao centro da terra e um mundo de paisagens geológicas incríveis. Depois de uma visita ao centro 

do mundo, pegue no carro e siga em direção a Porto de Mós onde 
poderá admirar ao longe o belíssimo Castelo de Porto de Mós, 
conquistado aos mouros em 1148 por D. Afonso Henriques. A 

vista de cortar a respiração sobre o vale do Lena e a Serra dos 
Candeeiros é garantida e os inconfundíveis torreões ou coruchéus 

verdes fazem desta visita mais do que aconselhada. Siga caminho 
em direção à vila da Batalha, e prepare-se para visitar o Mosteiro 

da Batalha que impressiona qualquer visitante. Aproveite para 
almoçar na área do Mosteiro em algum dos restaurantes locais. 
Pela tarde siga para Tomar, para visita a antiga sede da Ordem 

dos Templários, uma das mais importantes obras do 
Renascimento em Portugal. Para melhor perceber a sua história, 

é importante saber como a Ordem dos Cavaleiros do Templo se 
transformou em Ordem de Cristo, salvaguardando o poder, o 
conhecimento e a riqueza que tinham em Portugal.  

A noite aprecie os pratos típicos da gastronomia portuguesa com as dicas que a Principal Operadora Turística, 
preparou para você. 

 
DIA 6 – SERRA DA ESTRELA E AS ALDEIAS HISTÓRICAS DE PORTUGAL 
Café da manhã no hotel e saída para a região centro de Portugal onde se encontra a Serra da Estrela e as aldeias 

históricas de Portugal. 
Terra pura, de selvagem encanto, viu nascer as pedras de um país novo, uma nação que se fortaleceu com o 

granito de castelos e muralhas e à sombra dos quais floresceu e se multiplicou. A Serra da Estrela é a memória 
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viva dos nossos antepassados e é deste teto nevado do país que brilha também a natureza autêntica, afeiçoada 
aqui e ali pelos séculos e a mão humana. Dos seus tesouros, esperam-nos os queijos, a cereja, o azeite, o mel, os 

vinhos e uma mesa sempre farta, de aromas e sabores únicos. Esta é uma terra fria, mas de coração quente, ou 
não fosse a mestria da lã também herança valiosa das comunidades serranas. 
 

Comece a visita pela Covilhã, cidade com uma vista de cortar a respiração – e inspiradora de muitas sessões de 
fotografias – a partir do grande anfiteatro onde foi construída. Centro de excelência na produção de lã e têxtil há 

mais de 800 anos, o primeiro local de paragem obrigatória na cidade é o Museu dos Lanifícios, que ocupa três 
impressionantes núcleos expositivos recheados de um espólio histórico-industrial tão vasto como surpreendente. 
Aproveite para almoçar com as dicas que a Principal Operadora Turística, preparou para você, que se 

encontram nas ruelas do centro histórico e não se esqueça de provar o famoso Queijo da Serra nos mais variados 
pratos que por aqui se elaboram. 

Pelo caminho, vá parando nos miradouros ao longo da estrada para admirar a pureza da natureza e de um ar que 
só encontra aqui. 
A Torre é, nada mais nada menos que o ponto mais alto da Serra e, por isso, o mais alto de Portugal Continental.  

Para terminar o dia de hoje siga em direção a Manteigas, descendo a Serra. Chegar a Manteigas possibilita 
percorrer uma das estradas mais cénicas de Portugal, a fantástica N338 ao longo do Vale Glaciar do Zêzere. 

 
Ao longo da estrada existem vários pontos onde pode encostar o carro para desfrutar, com toda a calma do mundo, 
das maravilhosas paisagens deste autêntico vale encantado. Bem perto da vila, esconde-se a belíssima cascata do 

Poço do Inferno. 
 

Chegue pela tarde ao Hotel que escolhemos para os próximos dias. Faça o check in e aproveite para relaxar no 
spa, fazer caminhadas pela floresta ou até um passeio de bicicleta. 
 

À noite inclua um jantar no Hotel com degustação de pratos típicos da região e onde irá poder provar o famoso 
Queijo da Serra da Estrela em várias versões. 

 
DIA 7 – SERRA DA ESTRELA E AS ALDEIAS HISTÓRICAS DE PORTUGAL 

Café da manhã no hotel. 
Depois de um reconfortante café da manhã saia para visitar algumas das mais belas aldeias históricas de Portugal. 
Comece por Marialva, uma pequena aldeia e ponto de passagem do milenar Caminho de Santiago. 

Marialva está intimamente ligada à tragédia dos Távoras, pois, aquando do regicídio contra D. José I, o seu alcaide 
era precisamente o Marquês de Távora. Tal fato levou com que a população abandonasse a cidadela que existia no 

interior do castelo. É precisamente por isso que hoje a cidadela se encontra em ruínas. E para que possa sentir 
melhor o peso da história foi tomado a decisão de não as recuperar. Acredite que percorrer a pé as estreitas ruelas 
da aldeia e visitar as ruínas da cidadela no interior do altaneiro Castelo – equilibrado no topo de um penedo 

granítico – vai fazê-lo recuar, quase instantaneamente, no tempo. 
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Daqui siga para Castelo Rodrigo que parece recortada de um filme medieval. Quando ao longe se avistam as suas 
velhas muralhas, donde brotam imponentes torreões, e o dourado casario encavalitado no monte, é amor à 

primeira vista. É mesmo muito fácil perceber por que é que foi considerada uma das 7 Maravilhas de Portugal. 
Atravessar a emblemática Porta do Sol é como transpor um portal entre dois mundos. 
O melhor de castelo Rodrigo é passear à toa pelas suas ruas medievais e descobrir os pequenos detalhes que lhe 

dão cor, como sejam as inscrições hebraicas e cruzes talhadas nas ombreiras e aduelas das portas, marcas da 
presença de judeus e novos cristãos que o tempo não apagou. 

Siga agora para Belmonte, berço de Pedro Álvares Cabral, o navegador português que descobriu o Brasil. 
Para além da forte ligação com os Descobrimentos, Belmonte tem também uma enorme ligação com a comunidade 
judaica portuguesa pertencendo inclusivamente à Rede de Judiarias de Portugal. Conheça toda a história da 

poderosa família Cabral e da descoberta do Brasil visitando o Castelo de Belmonte (com a sua janela Manuelina), 
a Igreja de Santiago e Panteão dos Cabrais e o moderno Museu dos Descobrimentos, instalado no Solar dos Cabrais. 

Percorra as ruas empedradas da judiaria da maior comunidade judaica de Portugal. 
Regresse ao Hotel pela tarde e relaxe no maravilhoso spa com vistas para a Serra e vales circundantes. 
 

DIA 8 – COIMBRA 
Café da manhã no hotel e Check Out. 

Hoje, siga até Coimbra (cerca de 125km) mas ao longo da viagem faça uma 
breve parada na aldeia mais tradicional de Portugal. Termine este pequeno 
roteiro pelas Aldeias Históricas de Portugal, com uma visita a aldeia de xisto 

de Piódão, a grande vencedora das 7 Maravilhas de Portugal. 
Piódão, também conhecida como Aldeia Presépio, é sem sombra de dúvidas 

uma das aldeias mais bonitas e idílicas de Portugal. Ver o seu casario de 
xisto negro e telhados de ardósia, com as típicas portas e portadas pintadas 
de azul, a subir encosta acima, apaixona qualquer um. 

 
Siga para Coimbra onde aconselhamos que chegue ao final da manhã e almoce no famoso Solar do Bacalhau, aqui 

os pratos de Bacalhau e o famoso leitão são os reis da casa. 
Depois do almoço siga para o hotel que reservamos para esta noite, estacione o carro e faça o check in. 

Viajar pela Região de Coimbra é viajar no tempo e descobrir encantos únicos de paisagens seculares e tradições 
que até hoje permanecem pela mão e resiliência das suas gentes. 
 

Pela tarde nosso guia vai entrar em contato para um passeio pelas ruas de Coimbra em tuk tuk elétrico. 
Começando pela Universidade de Coimbra, 

instituição que encerra em si um património 
vivo já que se mantém em funcionamento 
desde a sua fundação, há mais de 700 anos. 

A visita inclui sempre o Paço Real, que passa 
pela Sala dos Capelos, ainda hoje utilizada para 

atos solenes, a Sala de Exame Privado e das 
Armas. Inclui também o Colégio de Jesus, a 
Capela de S. Miguel, a Biblioteca Joanina, um 

dos expoentes máximos do Barroco que, para 
além da arquitetura deslumbrante, acolhe 

atualmente um acervo com cerca de 40.000 
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livros. E o Laboratório Chimico, construído durante a reforma iniciada pelo Marquês de Pombal e também 
pertencente ao Museu da Ciência. Não esqueçamos, claro, a subida à Torre da Universidade, também conhecida 

como A Cabra. Ganhe coragem e suba os 180 degraus que o separam de uma das melhores vistas sobre a cidade. 
Da Universidade seguimos o passeio pela Sé Nova, a Sé Velha, pela Quebra-Costas – uma escadaria íngreme que 
liga o largo da Sé ao Arco de Almedina, a principal porta da antiga cerca medieval. 

O passeio segue, agora, para a outra margem do Mondego, de preferência com um Pastel de Santa Clara na mão. 
Até porque o Convento de Santa Clara é um dos próximos pontos de paragem nesta viagem. Estes pastéis eram 

confeccionados no convento, onde as claras de ovos eram usadas para engomar tecidos e as gemas excedentes 
eram convertidas em doces iguarias. Para fazer face às dificuldades vividas pelas ordens religiosas no século XIX, 
comercializaram-se os pastéis que assim chegaram aos nossos dias. No exterior, encontramos as ruínas da igreja 

e podemos imaginar alguns locais de outrora, como o antigo Paço da Rainha Santa Isabel- um dos cenários da 
história de D. Pedro e D. Inês de Castro. Continuando pela mesma rua que nos trouxe ao Mosteiro e encontramos, 

mais à frente, a Quinta das Lágrimas. Noite livre onde recomendamos que vá jantar a Capela e assista a um show 
de fado de Coimbra durante o jantar (reserva obrigatória). 
 

DIA 9 – COIMBRA / LISBOA | BRASIL 
Café da manhã no hotel e Retorno a Lisboa, chegada e hospedagem 

Siga finalmente para Lisboa (cerca de 02 horas de viagem), com destino ao seu hotel, para uma noite de despedia 
de Portugal ou para seguir em uma outra viagem em uma das belas regiões que este encantador pais oferece, 
consulte sobre noites extras ou outros roteiros para compor essa viagem. 

 
DIA 10 – LISBOA | BRASIL 

Café da manhã e em horário combinado, devolução do carro na locadora no aeroporto e embarque para o Brasil. 
 
Condições Gerais: 

❖ Os preços apresentados são em Euros, por pessoa e em apto duplo 

 

Preço por pessoa em apto duplo: Euro 1.098,00  .....   em 09 x sem entrada 
 
Serviços Incluídos: 

✓ Hospedagem nos Hotéis indicados ou similares com café da manhã incluso 

✓ Traslados Privados com assistência conforme programa 

✓ Guia Local com atendimento privado em Lisboa com tour de 04hrs 

✓ Degustação de Tapas e Vinhos em Lisboa 

✓ Passeio de Tuk Tuk 04hrs com guia local em Coimbra 

✓ Aluguel de carro categoria Económica, com Km livre, seguro e taxas por 07 diárias 

✓ Assistência 24 horas via whatsapp e fone 
 
Hospedagem com CHARME & REQUINTE 
04 nts em Lisboa : Vincci Baixa    02 nts em Alvados : HOTEL COOKING & NATURE EMOTIONAL 
02 nts em Serra Estrela: Casa de São Lourenço 01 nts em Coimbra: Sapientia Boutique Hotel  

 

Tarifas apresentadas como base em setembro de 2020 e não são válidas nas datas de Natal, 
Réveillon, Carnaval, Páscoa e datas especiais: consulte valor para a data de sua viagem. 
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• Portugal, terra de paisagens perfumadas por extensos pomares e intensas brisas vindas do 

Atlântico 

• Covilhã, cidade com uma vista de cortar a respiração – com as Aldeias Históricas de Portugal 

• Viajar pela Região de Coimbra é viajar no tempo  


