
 

 

PORTUGAL COM SANTUÁRIO DE FÁTIMA 

 

 

02/04 (Ter) PORTO ALEGRE / VOO A EUROPA (AÉREO):  

Apresentação no Aeroporto Internacional Salgado Filho, 2h30min antes do horário de embarque, 
conforme horário no quadro de voos confirmados e bloqueados, para check in, trâmites de aduana 
e migração. Partida do voo em viagem aérea a Porto com Conexão em Lisboa com refeições e 
pernoite a bordo. 

03/04 (Qua) LISBOA / PORTO (PORTUGAL):  

Trâmites migratórios de chegada à Lisboa e conexão com o voo a Porto / Portugal, conforme 
quadro de voos. Recepção e traslado com assistência ao hotel, restante do tempo livre para 
começar a explorar a cidade ou descansar. Porto é a segunda maior cidade de Portugal e capital do 
norte do país. Hospedagem. 

04/04 (Qui) PORTO - CITY TOUR:  

Café da manhã no hotel e posteriormente iniciaremos o city tour pela cidade “invicta”, passeando 
pela Rua de Santa Catarina e descendo da Avenida dos Aliados, passando pela estação de trem de 
São Bento com seus magníficos painéis de azulejo, até chegar ao bairro histórico da Ribeira, junto 



 

 

ao rio Douro, que a UNESCO classificou como Patrimônio da Humanidade. Atravessamos a 
lindíssima ponte Dom Luís, para do outro lado, em Vila Nova de Gaia, finalizarmos com a visita com 
degustação a umas caves de Vinho do Porto. Porto é a segunda maior cidade de Portugal e capital 
do norte do país. Hospedagem. 

05/04 (Sex) PORTO / BRAGA / GUIMARAES / AMARANTE - VILA REAL / LAMEGO / SÃO GIÃO / HOTEL 
PORTO ANTIGO / PORTO (320 km):  

Depois do café da manhã, apreciaremos a bela vista do norte de Portugal a caminho de Braga – 
cidade dos arcebispos, a capital religiosa por suas enumeras igrejas, das quais destacamos para 
visita o antiquíssimo Sé de Braga no centro histórico e o Bom Jesus do Monte (subida de elevador 
incluída), na encosta da Serra do Sameiro, com uma majestosa escadaria em granito e uma 
fantástica vista sobre a cidade e a região. Vamos continuar a nossa viagem para Guimarães (Berço 
da Nação) onde nasceu D. Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. Passeamos pelo lindíssimo 
centro histórico medieval que foi classificado pela UNESCO como Patrimônio Histórico Mundial. Em 
momento oportuno almoço livre (não incluído) e continuação da viagem até a Freguesia de Mateus 
de Vila Real para visitar o Palácio-Jardins Solar de Mateus (entrada incluída), que está entre as 
quintas mais belas da Europa com sebes quadradas, estátuas e um túnel de cedro espetacular de 
35 metros de comprimento, posteriormente, para fechar o circuito, passaremos por Lamego para 
visitar o Santuário de Nossa Senhora dos Remédios. Retorno a Porto por São Gião e parada para um 
café da tarde (não incluído) no HOTEL PORTO ANTIGO com impressionante vista do Rio Douro e o 
vale. Chegada ao hotel da cidade de Porto ao final da tarde. Hospedagem. 

06/04 (Sab) PORTO / COIMBRA / BATALHA / FATIMA (220 km):  

Café da manhã no hotel, desocupação dos aptos e saída para Coimbra para visitar o terceiro maior 
centro urbano de Portugal com o nosso guia local. Seus edifícios históricos foram declarados 
Património Mundial pela UNESCO em 2013 e podemos encontrar a melhor universidade (entrada 
incluída) nos últimos cinco séculos. Continuamos a nossa jornada para o Mosteiro da Batalha 
(entrada incluída), erguido em comemoração a Batalha de Aljubarrota, em 1385, onde está 
sepultada a dinastia de Avis, nobres portugueses do século XV. Tempo livre para o almoço (não 
incluído) e posteriormente continuação da viagem a Fatima, visitando o Santuário, formalmente 
intitulado pela Igreja Católica como Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, é um 
santuário mariano dedicado a Nossa Senhora de Fátima. Em momento oportuno chegada ao hotel 
para acomodação e tempo livre. Hospedagem. 

07/04 (Dom) FATIMA / ÉVORA (180 km) / ÉVORA - CITY TOUR:  

Café da manhã no hotel, e tempo livre até as 10h30 para quem desejar voltar ao Santuário, 
comprar lembranças religiosas ou descansar um pouco mais, desocupação dos aptos e saída para 
Évora, capital do Distrito de Évora, na região do Alentejo e sub-região do Alentejo Central, com 49 
252 habitantes, em 2011. É a única cidade portuguesa membro da Rede de Cidades Europeias mais 
antigas, bem preservada e parcialmente cercada por muralhas medievais e numerosos 
monumentos de várias épocas históricas, incluindo o templo romano, declarado Património 
Mundial pela UNESCO. Almoço (não incluído) no trajeto ou na chegada e a continuação passeio 
guiado com guia local pela cidade. Posteriormente traslado ao Hotel para acomodação e restante 
do tempo livre. Hospedagem. 



 

 

08/04 (Seg) ÉVORA / FERREIRA DO ALENTEJO / AJUSTREL / CASTRO VERDE - VILAMOURA (240 km):  

Partimos após o café da manhã em direção ao sul de Portugal. Atravessamos o interior do Alentejo 
e as suas intermináveis planícies até chegar a Ferreira do Alentejo para uma visita ao Lagar da 
Oliveira da Serra em Ferreira do Alentejo, uma das mais conhecidas produtoras de azeite do país. A 
visita permite conhecer todas as fases de produção e finaliza com uma degustação, onde o objetivo 
é descobrir as principais diferenças entre os azeites. Continuamos em direção ao Sul, deixando o 
Alentejo para entrar na região do Algarve, conquistada aos mouros um século depois da formação 
de Portugal e hoje uma das estâncias de veraneio mais conhecidas na Europa. Hospedagem no 
Hotel Vila Galé Ampálius **** 

OPCIONAL: VISITA DA CIDADE DE FARO, CAPITAL DO ALGARVE AO ENTARDECER (25 km de 
Vilamoura): Cidade que se encontra separada do Atlântico por uma lagoa, cidade acolhedora e 
tranquila que conta com um porto atrativo, parques e praças bem cuidadas e uma parte antiga 
(Vila-Adentro) repleta de rua pedestres e cafés com agradáveis esplanadas, bairros medievais, 
excelentemente conservados, alojam interessantes museus, igrejas e uma curiosa Capela dos 
Ossos. 

09/04 (Ter) VILAMOURA / SAGRES / LAGOS / ALBUFEIRA /LAGOS - (200 Km ida/volta) COM 
POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO TOUR ATÉ SAGRES (200 km ida/volta):  

Café da manhã no hotel e saída para Sagres - local mítico no extremo sudoeste da Europa 
Continental, deslumbrante pela imponência das suas falésias. Posteriormente visitaremos a cidade 
de Lagos, onde faremos uma visita acompanhada de guia local. Lagos é um centro histórico da era 
dos Descobrimentos e contemporâneo do Infante D. Henrique, era um estaleiro e o centro do 
comércio de escravos na Europa. Lagos faz parte do Distrito de Faro, na região do Algarve, e tem 
população estimada em 22 mil. É uma cidade historicamente ligada aos descobrimentos 
portugueses, sendo hoje um dos mais atrativos centros turísticos do Algarve, com praias e 
patrimônio de exceção e vida noturna de grande dinamismo. Almoço livre (não incluído) na parte 
da Marina e no retorno panorâmico pela cidade de Albufeira – bela cidade costeira cheia de praias 
e de sol, retorno ao hotel em Vilamoura para descansar ou caminhar na praia do mar mediterrâneo. 
Hospedagem. 

10/04 (Qua) VILAMOURA - MANHÃ LIVRE // VILAMOURA / LISBOA (265 km):  

Café da manhã no hotel e manhã inteiramente livre (lembrando que a desocupação do hotel deverá 
ser até o meio dia) para atividades pessoais independentes. Sugerimos visitar a Praia da Oura (Praia 
onde está localizado o hotel) ou a Praia das Falésias ou São Rafael. Albufeira faz parte da famosa 
região algarvia de Portugal, agora um dos destinos de férias mais importantes da Europa. O Algarve 
é famoso por suas deslumbrantes praias, maravilhosos mercados abertos, comida deliciosa, vinho e 
vida noturna animada. Há muito para mantê-lo ocupado. Almoço livre (não incluído) e saída do 
hotel em torno das 15h00 em viagem rodoviária até Lisboa com paradas técnicas no caminho, 
chegando ao destino em torno das 18h30 / 19h00 diretamente ao hotel para acomodação. 
Hospedagem. 

11/04 (Qui) LISBOA / CITY TOUR + SINTRA / CASCAIS / ESTORIL:  

Café da manhã no hotel e posteriormente saída do hotel para city tour com guia local para visita à 



 

 

capital de Portugal, começando pelo bairro monumental de Belém, de onde partiram outrora as 
grandes expedições à procura de novos mundos. Fazemos uma primeira parada em frente ao 
Padrão dos Descobrimentos e à Torre de Belém, símbolo da cidade. Tempo livre para poder ir 
provar os famosos pastéis de Belém na pastelaria que reclama a sua origem. Seguimos ao longo do 
rio Tejo, passando por baixo da Ponte 25 de Abril, até chegar ao Terreiro do Paço, no centro 
histórico da capital de Portugal. Passeio pedestre pelas ruelas de Alfama, passando pela Sé e 
atravessando a baixa pombalina até à Praça D. Pedro IV, mais conhecida por “Rossio”. De novo no 
ônibus, para complementação do passeio pelo litoral de Lisboa, até Sintra. Almoço livre (não 
incluído) em momento oportuno. Em Sintra faremos uma primeira parada para uma visita ao 
Palácio da Vila, o mais bonito de Portugal. Descemos ao centro histórico da Vila para passear pelas 
ruelas desta Vila romântica e provar os famosos “travesseiros”, um exemplo da doçaria conventual 
da região. Almoço opcional (não incluído) em restaurante local. Continuamos pela luxuriante 
vegetação e lindíssima paisagem do Parque Natural de Sintra, passando pelo Cabo da Roca – o 
ponto mais ocidental do continente europeu. Ao longo da marginal seguimos por Cascais e Estoril 
antes da chegada a Lisboa. Hospedagem. 

12/04 (Sex) LISBOA / DIA LIVRE - OPCIONAL À NOITE JANTAR COM SHOW DE FADO E FOLCLORE - 
TIMPANAS:  

Café da manhã no hotel, posteriormente dia inteiramente para atividades pessoais independentes 
ou para passeios opcionais (o guia estará a disposição para programar algum passeio bem 
interessante). Lisboa, capital de Portugal, é uma cidade especial com particularidades únicas: o som 
dos eléctricos antigos a subir e a descer as ruas empedradas, o eco do Fado em vários locais da 
cidade, um autêntico tesouro de edifícios históricos, mas também a cidade mais cool de Portugal, 
aberta a novas tendências e modas. À noite, de forma opcional (não incluído), sugerimos que 
confirmem = EUR 50,00 aprox. por pessoa, ao JANTAR SHOW DE FADO E FOLCLORE NO TIMPANAS 
com bebidas limitadas e traslados de ida e volta. Hospedagem. 

13/04 (Sab) LISBOA / AEROPORTO DE LISBOA / PORTO ALEGRE (AÉREO):  

Café da manhã no hotel e posteriormente traslado ao aeroporto de Lisboa para viagem aérea de 
retorno a Porto Alegre em voo direto com a TAP conforme quadro de voos bloqueados. Refeições a 
bordo, chegando em torno das 18:15. FIM DOS SERVIÇOS. 

 


