
Portugal - Lisboa, Coimbra, Porto 
 

 

Dia a Dia 

1º Dia - Lisboa 

Chegada ao aeroporto de Lisboa. Assistência para formalidades de recepção do carro. Check- 

in no hotel. Sugerimos neste dia um passeio junto ao Tejo para relaxar depois de um voo 

longo. Encontrará areas de jardim, zonas para lazer e fazer jogging, restaurantes e bares para 

jantar. Lisboa é uma cidade muito agradável. Hospedagem. 

 2º Dia - Lisboa - Fátima - Coimbra - (250 km) 

Sugerimos saída do hotel pelas 09h00 pegando a A1 direção Porto. 120 km depois tem a saída 

para Fátima, onde chegará muito facilmente. Aproveite para visitar um dos Santuários 

Marianos mais importantes que é visitado anualmente por milhares de fiéis que ali se 

deslocam em peregrinação. Depois de visita, pegue novamente a A1 direção Porto. 70 km mais 

adiante, encontra-se  a saída para Coimbra. A Universidade desta cidade, uma das mais antigas 

do mundo, merece a sua visita. Terá oportunidade para conhecer a biblioteca JOANINA que 

reúne obras raras e bem preservadas ao longo do século. De tarde pode aproveitar para um 

passeio no centro da cidade de Coimbra ou junto ao rio Mondego. Hospedagem em Coimbra. 

3º Dia - Coimbra - Porto - (180 km) 

Aproveite o excelente café da manhã, e pegue a A1 rumo ao Porto onde chegará 1h30 depois. 

Sugerimos uma parada em Vila Nova de Gaia para visitar uma das caves de vinho do Porto e 

comprar umas garrafas a preços convidativos. Terá uma vista fantástica da cidade do Porto. 

Entre na cidade pela ponte de Dom Luis e terá a melhor vista do bairro da ribeira. Check-in no 

hotel. Sugerimos um passeio a pé pela Rua de Santa Catarina. Hospedagem. 

4º Dia - Porto 

Estar numa cidade cujo centro é classificado pela Unesco como Patrimônio de interesse 

Mundial. Deixe o carro no hotel e durante a manhã curta a pé o centro da cidade.  Avenida dos 

aliados, Rua de Santa Catarina, O Mercado do Bolhão. Continue a pé descendo até ao Bairro da 

RIBEIRA junto ao Douro.  Depois de almoço, sugerimos um cruzeiro de 50 minutos e terminado 

este passeio terá tempo ainda para atravessar a pé a Ponte de Dom Luis e visitar uma das 

muitas caves de vinho do Porto. Hospedagem. 

5º dia - Porto - Guimarães - Braga - Gerês - Penafiel - Porto (250 km) 

Sugerimos para este dia um passeio pela região do Minho onde se encontram as cidades de 

Guimarães, considerada o berço da Nação e Braga cujo Patrimônio cultural e arquitetônico 

merece a sua visita. Nesta região (Minho) é produzido o vinho verde, cada vez mais procurado 

internacionalmente pela sua qualidade e identidade. Em Guimarães poderá visitar o Castelo e 

o Paço Ducal. Seguindo para Braga, sugerimos um passeio pelo centro. Poderá também visitar 

a Catedral. Se for amante da natureza, tem a 40 km de Braga o Parque Nacional Peneda Gerês 

rico em flora, fauna e com trilhas fantásticas. De regresso ao Porto a rota vai passar por 

Penafiel el pela Vinícola QUINTA DA AVELEDA que poderá visitar e onde vai poder degustar e 

comprar vinho verde a preços muito interessantes. Retorno para o Porto. Hospedagem. 

 

 

 

 



6º dia - Porto - Aveiro - Nazaré - Óbidos - Lisboa (380 km) 

Seguindo ao Sul conhecendo a Costa Portuguesa. Primeira parada em Aveiro conhecida com a 

Veneza portuguesa pela quantidade de canais que a atravessam. Continue para ÍLHAVO e faça 

uma parada na Fábrica da VISTA ALEGRE.  Porcelana de qualidade que poderá ver e comprar. 

Chegará à Nazaré, sugerimos um dos muitos restaurantes junto à praia. Nazaré é neste 

momento a Meca do Surfista das ondas gigantes. Óbidos vila lindíssima construída dentro das 

muralhas do castelo. Tempo para uma parada, passeio no centro e degustação de ginjinha. 

Trata-se de um licor com elevado teor alcoólico. Talvez seja melhor comprar a garrafa e tomar 

mais à noite no hotel. Chegada a Lisboa e check-in no hotel. Sugerimos jantar num dos muitos 

restaurantes do Shopping Vasco da Gama. A Cervejaria Lusitana poderá ser uma boa opção. 

Peixes, carnes e frutos do mar com cerveja de fabricação própria. Hospedagem. 

7º dia - Lisboa - Sintra - Cascais - Estoril - Lisboa (100 km) 

Saia direto para Sintra pelas 09h00 tomando a 2ª Circular e IC 19. Um dia para conhecer a 

região de Lisboa. Depois de uma parada no centro de Sintra para um café, e um passeio pelas 

ruas estreitas da cidade, suba ao Palácio da Pena e percorra a pé os fantásticos jardins e 

parque. Depois cruze a serra de Sintra por Monserrate até ao Cabo da Roca e regressando a 

Lisboa pela costa do Estoril. O passeio justifica plenamente os kms percorridos. 

Recomendamos almoço em Cascais onde poderá encontrar muitos restaurantes. Passe a tarde 

em Lisboa. Belém merece uma parada pelos seus monumentos, Mosteiro dos Jeronimos, Torre 

de Belém, Museu dos Coches, Monumentos aos descobrimentos, o Palácio Presidencial e claro 

os famosos Pastéis de Belém. Regresse ao hotel pelo centro (Rossio, Restauradores e Avenida 

da Liberdade). Depois de jantar, tome um drink e regresse ao hotel bem tarde. Hospedagem. 

8º dia - Lisboa 

Devolução do carro e embarque. 

 


