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1º DIA CHEGADA A LISBOA
Chegada em Lisboa. Receção e transporte privativo ao hotel. 
(Caso a hora de chegada não permita ainda o check-in, geral-
mente só disponível a partir das 16h00, será dada a possibilida-
de de guardar a bagagem). Hospedagem no hotel selecionado.

2º DIA LISBOA (VISITA) + “FADO IN CHIADO”
Após o café da manhã no hotel, dirija-se ao ponto de ônibus na 
praça “Marquês de Pombal” para dar início (partida às 09h00)* 
ao tour regular de meio-dia à capital de Portugal. Sobre a mar-
gem direita do rio Tejo, Lisboa é uma cidade lendária com mais 
de 20 séculos de história. Parada no bairro histórico de Belém, 
junto à Torre de Belém, ícone de Lisboa e ao Padrão dos Des-
cobrimentos. Visita à Igreja do Mosteiro dos Jerônimos, o mais 
deslumbrante exemplo da arte manuelina e ao Museu dos Co-
ches** com uma das melhores coleções de carruagens da Euro-
pa. De volta ao centro histórico da cidade das sete colinas para 
um passeio a pé pelas ruelas de Alfama. Passando pela Praça do 
Comércio, o regresso faz-se atravessando a Baixa, o Rossio e 
passando pela Avenida da Liberdade até ao Marquês de Pombal, 
onde finaliza o passeio. Resto da tarde livre. Às 18h30, “pick-up” 
no hall do hotel e traslado para assistir ao show “Fado in Chia-
do”*** seguido de um jantar num restaurante no coração do 
Bairro Alto. O regresso ao hotel será por conta própria, possi-
bilitando conhecer um pouco mais do Bairro Alto à noite ou de 
fazer um passeio pelo Chiado, descendo a Rua do Carmo até ao 
Rossio. Hospedagem no hotel selecionado.
* Aos Domingos este tour será substituído por um jantar com show de 
fado, numa casa de fados do Bairro Alto. 
** À 2ª feira, a visita aos Jerônimos e ao Museu dos Coches será substi-
tuída pela visita ao Palácio da Ajuda.
*** Para alguns hotéis existe a possibilidade, sob consulta, de solicitar o 
“pick-up” no hotel ou num ponto de ônibus próximo.

3º DIA LISBOA (DIA LIVRE)
Café da manhã do hotel. Dia livre para atividades de caráter 
pessoal.

PASSEIOS OPCIONAIS 

SINTRA DE LUXE passeio de dia completo € 85 por pessoa.
ÉVORA WINETOUR passeio de dia completo (terças-feiras de 
Abril a Outubro) e Sábados € 85 por pessoa.

4º DIA LISBOA / ÓBIDOS / NAZARÉ / ALCOBAÇA / 
BATALHA / FÁTIMA / LISBOA
Café da manhã no hotel. Dirija-se ao ponto de ônibus na praça 
“Marquês de Pombal” para dar início (partida às 09h00)* ao 
tour regular de dia completo. Primeira parada para um passeio 
pedonal pelas ruelas da vila medieval de Óbidos. Seguimos até 
ao “Sítio”, local de onde se tem uma fantástica vista panorâ-
mica sobre a típica vila piscatória da Nazaré. Mais à frente, em 
Alcobaça, visitamos a igreja do mosteiro onde se encontram as 
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• Traslados privativos, de chegada e partida em Lisboa e Porto;
• 4+3 Noites (+ as eventuais noites extra em cada cidade) de hospedagem 
com café da manhã nos hotéis selecionados, ou similares;

• Tour regular de meio dia à cidade de Lisboa (com inicio e término na 
Praça Marquês de Pombal);

• Show “Fado in Chiado” seguido de jantar no Bairro Alto;
• Tour regular de dia completo a Óbidos, Nazaré Alcobaça, Batalha e Fáti-
ma (com inicio e término na Praça Marquês de Pombal); 

• Viagem de trem em 1ª classe entre Lisboa e Porto;
• Tour regular de meio dia à cidade do Porto (com “pick-up” e “drop-off” 
no hotel);

• Tour regular de dia completo a Braga e Guimarães, com almoço (com 
“pick-up” e “drop-off” no hotel);

• Taxas de turismo (exceto taxas de cidade – paga diretamente nos ho-
téis), serviço e impostos.
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LISBOA  PORTO �
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DIAS VISITAS REFEIÇÕES
sepulturas de Pedro e Inês e na Batalha, o famoso mosteiro de 
Santa Maria da Vitória. Finalmente, em Fátima, visita e tempo 
livre para conhecer um dos mais famosos santuários da Europa. 
Regresso ao ponto de ônibus no Marquês de Pombal no final da 
tarde. Hospedagem.
* Para alguns hotéis existe a possibilidade, sob consulta, de solicitar o 
“pick-up” no hotel ou num ponto de ônibus próximo.

5º DIA LISBOA / PORTO (DE TREM)
“Check-out” após o café da manhã e traslado para a estação 
de trem Santa Apolónia. Embarque no trem Alfa Pendular ou 
Intercidades, em 1ª classe, com destino ao Porto. Receção na 
estação de Campanhã, no Porto e transporte privativo ao ho-
tel selecionado. Às 14h00, pick-up no hotel para o tour regular 
com visita à cidade “Invicta”, passando pela Sé, a Praça da Ba-
talha, a rua pedonal de Santa Catarina, até à Torre dos Clérigos. 
Descendo à Praça da Ribeira, junto ao Cais do Rio Douro, tra-
vessia pela famosa Ponte Luis I para Vila Nova de Gaia onde o 
tour finaliza numas Caves de Vinho do Porto para visita guiada 
com degustação, antes de regressar ao hotel. Hospedagem no 
hotel selecionado.

6º DIA PORTO / BRAGA / GUIMARÃES / PORTO
Café da manhã no hotel. Saída para tour regular de dia comple-
to pela província do Minho. Primeira parada em Braga, cidade 
dos arcebispos conhecida pelas suas inúmeras igrejas. Visitamos 
a Sé, uma das mais antigas igrejas de Portugal e seguimos para 
o Bom Jesus do Monte com a sua esplendorosa escadaria em 
gratino e uma fabulosa vista panorâmica sobre a cidade e a re-
gião. Almoço num restaurante local. De tarde seguimos para 
Guimarães, cidade “berço” da nação, onde nasceu D. Afonso 
Henriques, o 1º rei de Portugal. Passeio a pé pelo bem preserva-
do centro histórico, tombado pela UNESCO como Patrimônio 
Mundial da Humanidade. Regresso ao Porto no final da tarde. 
Hospedagem.

7º DIA PORTO
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades de gosto pes-
soal. Hospedagem no hotel selecionado.

PASSEIOS OPCIONAIS 

SANTIAGO DE COMPOSTELA passeio de dia completo 
€ 130 por pessoa (min. 2 pessoas).
CRUZEIRO NO RIO DOURO passeio de dia completo de abril 
a novembro a partir de € 80 por pessoa (sem transferes para/
do cais de embarque ou estação de trem).

8º DIA PARTIDA DO PORTO
Café da manhã no hotel. Em hora a indicar localmente, trans-
porte ao aeroporto internacional do Porto ou à estação de 
trem. FIM DA VIAGEM

BRAGA
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ÓBIDOS
 NAZARÉ

FÁTIMA

GUIMARÃES

ALCOBAÇA

Diárias de 1Nov18 a 31Out19

Monte você mesmo este roteiro com base em “Tours Regu-
lares”. O pacote tem como base 7 noites de hospedagem 
com café da manhã (4 em Lisboa e 3 no Porto), os principais 
passeios e os traslados privativos (de chegada, partida e in-
termédios), realizados pelos nossos motoristas de turismo em 
carros ou vans de Turismo. 

Escolha para completar o pacote os hotéis em função do pre-
ço, da categoria, ou mesmo da sua localização. Como opções 
tem uma vasta lista de hotéis nas categorias de 3, 4 e 5 estrelas 
e várias tipologias de apartamentos, com indicação imediata 
da disponibilidade.

Como CONSULTAR em www.nortravel.com.br�
Escolha a DATA de início do circuito em Lisboa.�
Escolha o Nr. de NOITES pretendido em cada cidade (máximo 
7 noites).�
Escolha o Nr. de APARTAMENTOS e a TIPOLOGIA.�
Escolha o HOTEL em LISBOA em função do preço, da categoria 
ou da localização e a tipologia do(s) apartamento(s) – Pode 
aplicar o filtro de categoria e localização ou procurar pelo 
nome do hotel.�
Escolha o HOTEL no PORTO em função do preço, da categoria 
ou da localização e a tipologia do(s) apartamento(s) – Pode 
aplicar o filtro de categoria e localização ou procurar pelo 
nome do hotel.

Será apresentado o resumo da sua escolha com as respetivas tarifas, 
condições e prazos com multas.

Completa oferta de hotéis de 3* 4* 5*

Confirmação imediata, inclusive das noites extra

Flexibilidade na escolha de tarifas


