
Portugal Completo

VISITAS | Porto / Braga / Aveiro / Coimbra / Fátima /
Lisboa / Belém / Sintra / Jantar com Fados
DIA 1
CIDADE DE ORIGEM > PORTUGAL
Chegada à cidade do Porto. Receção por um representante VEFA Travel e transfere para o hotel,
fazendo uma breve panorâmica pela cidade invicta. Jantar e alojamento.

DIA 2
PORTO / BRAGA / BOM JESUS
Após o pequeno-almoço, saída para visitar a cidade do Porto com guia local. Passearemos pela
zona histórica, onde se destaca a Torre dos Clérigos, a Estação de São Bento, a Avenida dos
Aliados, entre outros. Desfrutaremos de um fantástico cruzeiro no rio Douro, onde avistaremos
nesse mesmo passeio as 6 pontes que unem as cidades de Porto e Vila Nova de Gaia. Almoço
(incluído). Em seguida partida para visita à cidade de Braga com paragem no Santuário do Bom
Jesus do Monte, o monumento mais visitado da cidade e um dos ícones de Portugal, tendo sido
em distinguido como Património Mundial da Humanidade, em 2019. Regresso ao hotel para jantar
e alojamento.

DIA 3
AVEIRO / COIMBRA
Pequeno-almoço e saída para visita Aveiro, denominada como a “Veneza Portuguesa”, devido
aos 3 canais da ria: o Canal das Pirâmides, o Canal Central e o Canal de São Roque. Faremos
um Cruzeiro pela Ria, a bordo de um barco moliceiro, embarcação típica desta zona. No
trajecto, poderemos observar bonitos edifícios de Art Nouvaeu. Almoço ( incluído). Partida para
visita a cidade de Coimbra, capital de Portugal entre 1139 e 1260. Esta cidade tem como ícone a
Universidade, que é a mais antiga do país, a Capela de S. Miguel, a Sé Nova, a Sé Velha, a Igreja
de Santa Cruz, o Convento de Santa Clara a Nova e a antiga Judiaria. Continuação da viagem
até Fátima. Chegada ao hotel, jantar e alojamento.

DIA 4
FATIMA / LISBOA / BELÉM
Após o pequeno-almoço. Visita ao Santuário de Fátima, que é o local da maior peregrinação
mariana do mundo. Possibilidade de visitar o Museu de Cera e ao Museu da Vida de Cristo ( não
incluído). Prosseguimos a viagem para a cidade de Lisboa que é a capital e maior cidade de
Portugal, na zona de Belém, visitaremos o Mosteiro dos Jerónimos (entrada incluída), onde se
destaca ainda a Torre de Belém e o Padrão dos Descobrimentos. Saída para o hotel, jantar e
alojamento.
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DIA 5
SINTRA / LISBOA / NOITE DE FADOS

Após o pequeno-almoço, saída para visitar a vila de Sintra, que é uma encantadora vila
medieval que conserva uma vasta herança árabe: os azulejos, os pátios e as fontes. Tempo livre
se pretender visitar os seus principais monumentos, o Palácio da Pena, o Palácio Nacional e o
Castelo dos Mouros (entradas não incluídas). Almoço (incluído).
Pela tarde, visita à cidade de Lisboa capital e maior cidade de Portugal. Panorâmica pela
cidade, passando pelo Rossio, Baixa Pombalina, Bairro da Catedral, Bairro de Alfama, todo um
conjunto de ruelas, onde estão visíveis os traços tradicionais da cidade, como os mercados,
pequenos restaurantes e mesmo antigas tabernas.
Jantar e com espetáculo de Fados (incluído). Chegada ao hotel alojamento

DIA 6
LISBOA > CIDADE DE ORIGEM
Pequeno-almoço e tempo livre até à hora de transfere até ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.
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CONDIÇÕES

PREÇOS E DATAS SOB CONSULTA

EXPERIÊNCIAS
• Panorâmica à cidade do Porto;
• Passeio a bordo de um barco Rabelo pelo rio 

Douro (6 Pontes);
• Panorâmica à cidade de Braga;
• Panorâmica à cidade de Aveiro;
• Visita ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima;
• Panorâmica à cidade de Lisboa;
• Jantar com espetáculo de fados ao vivo;
• Panorâmica à vila de Sintra;

PROGRAMA À MEDIDA
Possibilidade de realizar programa para grupos 
mais reduzidos, com transporte de acordo com 
numero de participantes. Consulte preços e 
condições.

INCLUÍDO
• Hotel 4* (5 noites);
• 4 Almoços;
• 4 Jantares no Hotel;
• 1 Jantar com Fados;
• Cruzeiro das 6 Pontes pelo rio Douro;
• Cruzeiro de Moliceiro pela ria de Aveiro;
• Seguro de viagem;
• Guia Acompanhante Vefa Travel.

NÃO INCLUÍDO
• Suplemento individual;
• Taxas de alojamento;
• Almoços ou jantares não especificados no 

programa;
• Outras bebidas não especificadas no 

programa;
• Nenhum serviço que não esteja especificado 

no programa.

Nota: em todas as refeições estão incluídas 
bebidas (água e vinho);

Condições Gerais em www.vefatravel.com
Vefa Travel - Viagens e Turismo, Unip. Lda.  ·  RNAVT 2238

A SUA SEGURANÇA É ESSENCIAL, SEGURO DE VIAGEM INCLUIÍDO.
Medidas de prevenção e higienização em todas as viagens.

V.N. CERVEIRA (PORTUGAL)
Lugar de Vila Verde
4920-112 Reboreda

T: (+351) 251 708 240
geral@vefatravel.pt

PORTO (PORTUGAL)
Rua de Oliveira Monteiro, 1058
4250-357 Porto

T: (+351) 225 491 512
porto@vetravel.pt

INCOMING VEFA

T: (+351) 964 643 208
sales2@vetravel.pt


