
Portugal E Santiago De Compostela 
 

 

Dia a Dia 

1° Dia - BRASIL / LISBOA 

Chegada a Lisboa, a belíssima capital de Portugal. Lisboa é, simultaneamente, a capital e a 

maior cidade de Portugal. Traslado do aeroporto de Lisboa até o hotel.  

2° Dia - LISBOA 

Café da manhã. Saída para visita panorâmica de meio dia por Lisboa, conhecendo os principais 

pontos turísticos da cidade o Bairro Baixo, a Praça do Marquês do Pombal, o Parque Eduardo 

VII, a Praça do Rossio, o Bairro da Alfama com suas ruas estreitas, o Monumento aos 

Descobridores, a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerônimos. Passaremos pelo Mosteiro dos 

Jerônimos e visitaremos o Museu dos Coches para vermos a maior coleção do mundo de 

carros e carruagens antigas. Após a visita ao Museu, faremos uma parada “estratégica” na 

Fábrica de Pastéis de Belém, que fica ao lado do Museu dos Coches, onde degustaremos  um 

delicioso pastel de Belém com uma “bica”= cafezinho expresso. O passeio termina no hotel. 

Tarde livre.  

3° DIA - LISBOA / ESTORIL / CASCAIS / SINTRA /LISBOA 

Após o café da manhã, saída para passeio panorâmico de dia inteiro por Estoril, Cascais e 

Sintra. Veremos a desembocadura do Rio Tejo e continuaremos até Estoril, um luxuoso núcleo 

residencial e cosmopolita, com destaque para seu cassino e os charmosos jardins. 

Prosseguiremos até Cascais, com tempo livre para apreciarmos o mar e uma bela vista da 

fortaleza que protege a cidade. Visita a Sintra, cidade que encantou reis e inspirou poetas. 

Tempo livre.  Regresso ao hotel em Lisboa ao fim do passeio e noite livre. 

4° Dia - LISBOA / ÓBIDOS / BATALHA / ALCOBAÇA / FÁTIMA 

Café da manhã e saída com destino a Fátima. Durante o percurso faremos uma parada em 

Óbidos, pequeno povoado muito pitoresco, com suas ruas brancas, seu castelo e pequenas 

lojas. Finalizada a visita a Óbidos, continuaremos com destino a cidade de Batalha, imenso 

mosteiro que comemora a batalha que deu a Independência de Portugal em relação ao Reino 

de Castelha. Visita ao Mosteiro de Batalha. A continuação saída com destino a Fátima. 

Chegada em Fátima. Noite livre. 

5° Dia - FÁTIMA / COIMBRA / AVEIRO / BRAGA 

Após café da manhã, saída para a cidade de Braga. Durante a viagem, passaremos por Coimbra 

para visitarmos a Biblioteca da antiga Universidade. Esta instituição portuguesa de ensino 

superior foi fundada em 1290 pelo Rei  Dionísio (Dinis), o Lavrador, apenas um século depois 

da fundação da nação portuguesa. Esta é a Universidade mais antiga de Portugal e a mais 

conhecida fora de suas fronteiras. Continuaremos a nossa viagem passando por Aveiro, cidade 

famosa por seus canais e pelo delicioso doce regional “ovos-moles". Finalmente chegaremos à 

cidade de Braga. 

 

 

 

 

 

 



6° Dia - BRAGA / VIANA DO CASTELO / SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Café da manhã e saída para visita panorâmica por Braga, onde subiremos ao Santuário do Bom 

Jesus no funicular mais antigo da Europa, com funcionamento à base de motor a água. O 

santuário é belíssimo. As flores e os azulejos que adornam a escadaria também são de uma 

grande beleza. Finalizada a visita continuaremos com destino a Santiago de Compostela, com 

breve parada na famosa Viana do Castelo, que conta com uma fortaleza e um importante 

porto de pescadores. Chegada em Santiago de Compostela. 

7° Dia - SANTIAGO DE COMPOSTELA / GUIMARÃES / PORTO 

Após o café da manhã, saída para caminharmos por uma das cidades com mais história da 

Europa. Desde a Idade Média, Santiago de Compostela é a parada final de todos os peregrinos 

que visitam o túmulo de São Tiago. Visita à famosa Praça do Obradoiro, com entrada em sua 

Catedral. Finalizada a visita continuação com destino ao Porto com parada na cidade de 

Guimarães, a primeira capital de Portugal, onde faremos uma visita panorâmica ao Palácio dos 

Duques de Bragança. Chegada no Porto. 

8° Dia - PORTO 

Após o café da manhã, visita panorâmica à cidade do Porto. Esta cidade é a segunda cidade 

mais importante do país, seu centro é Patrimônio da Humanidade. Passaremos pela Ribeira, 

pelo Castelo do Queijo e pela Praça da Liberdade, onde se encontra a estátua de Dom Pedro IV 

de Portugal (Dom Pedro I do Brasil). Visita a uma bodega, onde será explicado como são 

produzidos os famosos vinhos do Porto.  A tarde e noite serão livres para continuar 

descobrindo esta bela cidade e para fazer compras no seu variado comércio. 

9° Dia - PORTO / PESO DA RÉGUA / PORTO 

Café da manhã. Saída para visitar Peso da Régua, indo pelo Vale do Rio d'Ouro, seguiremos 

viagem por belas e charmosas paisagens até Pinhão, e Peso da Régua, conhecida por ladeiras e 

vales repletos de vinhedos. Em Peso da Régua, encontra-se a sede do Instituto do Vinho do 

Porto, organização fundada em 1932 e que se encarrega de controlar a qualidade da produção 

dos vinhos da região. Finalizada a visita regresso ao Porto. Noite livre.  

10º Dia - PORTO / BRASIL 

Após o café da manhã, traslado do hotel até o aeroporto de Porto. 

 


