Descobrindo a Gastronomia e Vinhos Portugueses
8 dias / 7 noites

1. Itinerário
Dia 1 (1 Nov) – Chegada a Lisboa
Boas-vindas no aeroporto de Lisboa + Translado para o hotel.
Alojamento em Pousada de Lisboa - Terreiro do Paço - Quarto duplo clássico com café da
manhã incluso

Dia 2 (2 Nov) – Lisboa
Passeio de 3h com guia privativo incluindo degustação de tapas e vinhos.
Alojamento em Pousada de Lisboa - Terreiro do Paço - Quarto duplo clássico com café da
manhã incluso

Dia 3 (3 Nov) – Dia Inteiro de Passeio: Lisboa / Sintra / Cascais / Lisboa, com motorista privado
(83Km ; 1h 35min)
Passeio de 8h com motorista privativo a Sintra e Cascais. Jantar com show de Fado.
Alojamento em Pousada de Lisboa - Terreiro do Paço - Quarto duplo clássico com café da
manhã incluso

Dia 4 (4 Nov) – Lisboa / Tomar / Belmonte (326Km ; 3h 15min)
Pegue o carro de aluguel em Lisboa. Siga para Belmonte e visite o Convento de Cristo
em Tomar. Jantar de degustação no Convento de Belmonte.
Alojamento em Pousada de Belmonte - Quarto duplo com vista montanha com café da
manhã incluso

Dia 5 (5 Nov) – Belmonte / Pinhão (192Km ; 2h 15min)
Descubra Belmonte pela manhã. Continue para o Vale do Douro para passar a tarde. Prova de
5 vinhos e 5 queijos inclusa.
Alojamento em Vintage House Douro - Quarto duplo com vista rio com café da manhã incluso
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Dia 6 (6 Nov) – Pinhão (Vale do Douro) / Amarante / Guimarães / Porto (170Km ; 2h 45min)
Passeio de 2h no rio Douro. Sugerimos paragem em Amarante e Guimarães no caminho para o
Porto. Devolução do carro de aluguel.
Alojamento em Pestana Vintage Porto Hotel - Quarto duplo vintage com vista frontal rio
com café da manhã incluso

Dia 7 (7 Nov) – Porto
Passeio de 3h com guia privativo no centro do Porto. Tarde livre para descobrir a cidade.
Alojamento em Pestana Vintage Porto Hotel - Quarto duplo vintage com vista frontal rio
com café da manhã incluso

Dia 8 (8 Nov) – Partida do Aeroporto do Porto
Translado privado para o aeroporto do Porto.
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2. Destaques do Programa
Lisboa
É uma cidade com dezenas de facetas diferentes,
dezenas de zonas urbanísticas diferentes, com viveres e
pulsares urbanos e suburbanos muito próprios. A
cidade tem uma topografia ondeada o que faz com que
os seus monumentos, muitas vezes, sobressaiam nas
colinas.

Tem

urbanizadas.

sete
Há

colinas,
quem

todas

diga

profusamente

que

Lisboa

é,

arquitectonicamente, uma cidade branca, o que lhe dá
um carácter acentuadamente mediterrânico.

Sintra
Sintra é o local romântico por excelência de Portugal.
Incrustada nas faldas da serra, na face norte do relevo,
constitui um magnífico mosaico de construções que se
entrelaçam e escondem no arvoredo e nos penedos. A
serra e a presença próxima do atlântico mantém-na
sempre fresca. Por isso foi uma escolha recorrente para
residência de verão dos reis, desde a primeira à última dinastia. O conjunto é sempre
surpreendente, desde o recanto mais discreto ao palácio mais exuberante. E é por isso que a sua
Paisagem Cultural foi classificada, pela Unesco, como Património Mundial da Unesco.

Cascais
Vila piscatória e residência de Verão da corte
portuguesa a partir do séc. XIX, Cascais desde
cedo adquiriu os traços de elegante estância
de veraneio. Foi refúgio de importantes
representantes das casas reais europeias,
como o actual rei D. Carlos de Espanha e o rei
Humberto de Itália. Rodeada de aprazíveis
praias e desfrutando de um clima ameno, a
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vila de Cascais é um agradável local para passar férias em qualquer época do ano.
Tomar
Tomar é a capital templária em Portugal. Ou melhor, é a capital da Ordem de Cristo que veio
substituir aquela. O castelo e o convento, Património Mundial da Unesco, fazem um conjunto
único, estando o convento guardado dentro do castelo. Dominam a planura, do alto de
um morro.
A cidade está banhada pelo modesto rio Nabão. Onde crescem árvores de grandes copas nas
suas margens e onde um espelho de água arrefece o ambiente.

Belmonte
A 615 m de altitude, o castelo de Belmonte
assegurava a linha defensiva do Alto Côa. Hoje
em

dia,

a

história

desta

vila

está

intrinsecamente ligada à da comunidade
judaica que aqui se estabeleceu. Belmonte é
também o berço de Pedro Álvares Cabral, o
descobridor do Brasil.
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Pinhão
Vila do Alto Douro Vinhateiro, o seu
casario dispõe-se em gracioso anfiteatro
que vai descendo a encosta da serra até às
bordas do Douro. Na confluência dos
rios Douro e Pinhão, é um belíssimo local
para descansar, passear e descobrir os
segredos do vinho do Porto nas inúmeras
adegas e quintas das redondezas.
Vila Real
Situa-se num planalto onde concorrem dois rios. A
cidade está emoldurada por uma paisagem
natural forte, com as Escarpas do Corgo
presentes e, mais ao longe, as serras do Alvão e do
Marão. Estamos em pleno Trás-os-Montes, numa
cidade onde se vive tranquilamente.
Uma das principais atrações é o Palácio Barroco
de Mateus situado a 4 km a Este da cidade, cuja fama se divulgou mundialmente por
ser a imagem do Vinho Mateus Rosé.

Peso da Régua
Peso da Régua, também conhecida apenas por Régua, é
uma cidade do Norte de Portugal, situada em Trásos- Montes, junto ao Rio Douro, conhecida por ser a
capital da região demarcada que produz o célebre
vinho do Porto.
As paisagens naturais da região são, pois, lindíssimas e
especiais, estando o Alto Douro classificado pela UNESCO como Património da Humanidade,
provendo panoramas espectaculares tanto observados do próprio Rio Douro, ou no alto, nos
muitos miradouros da zona, destacando-se o de São Leonardo e o de Santo António do
Loureiro.
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Lamego
É uma cidade do Norte interior de Portugal. Ficando na margem
do caprichoso rio Douro. Encaixa-se entre montes. Tem muitos
pratos típicos e petiscos, além de doces. Tem um castelo,
algumas igrejas e um casario característico.

Amarante
Pequena cidade verde, Amarante é uma das jóias do
Norte de Portugal onde as correntezas de mansões
seiscentistas com varandas de madeira se reflectem nas
águas

tranquilas

do

Rio

Tâmega.

Um

nome

frequentemente associado a Amarante é o de São
Gonçalo, a quem no primeiro fim-de-semana de Junho
pode rezar para pedir um marido ou fertilidade e a quem se oferecem bolos em forma de falo.
Venha descobrir a beleza de uma cidade onde se sentirá parte de um cenário de um
filme romântico!

Guimarães
Guimarães é a cidade onde se iniciou o
movimento

de

independência

de

Portugal, sítio onde nasceu o primeiro rei
D. Afonso Henriques, fundador da nação.
O seu pai era o conde desta região com
capital nesta cidade. O filho transformou
um

condado

independente

medieval
e

avançou

num
para

reino
sul

conquistando terreno aos árabes.
Agora, o seu Centro Histórico é Património Mundial da Unesco.
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Porto
É a cidade Invicta, a cidade invencível. Com cerca de um
quarto de milhão de habitantes é a segunda cidade
mais importante de Portugal. Esta cidade sempre
demonstrou grande espírito de independência, grande
espírito empreendedor. Sendo uma cidade mercantil e
também empresarial, é também uma cidade de grande
cultura, com traços e um carácter muito próprio. São conhecidos como "tripeiros" porque,
aquando de uma expedição militar a Ceuta, os portuenses enviaram toda a carne disponível às
tropas do rei e ficaram a comer as partes menos nobres, o que denota um espírito de sacrifício
que o povo desta cidade ainda tem.
O Rio Douro atravessa-a, escavando profundas ribanceiras com as suas águas duras. As
margens são muitas vezes inclinadas e a cidade histórica está disposta num emaranhado
medieval de habitações e ruelas. O mais famoso desta cidade é o vinho, que é produzido muito
mais para o interior, a montante, nas margens do rio. O vinho do porto é património da
humanidade espirituosa.
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3. Alojamento
Lisboa
Pousada de Lisboa - Terreiro do Paço
"Situada no Terreiro do Paço - Praça do Comércio, um ponto histórico da cidade Lisboa, nasce
agora uma nova Pousada em plena Praça do Comércio. Local histórico de relevo ímpar, este era
o ponto onde durante séculos desembarcavam as naus com mercadorias.
Este é um dos locais mais emblemáticos da cidade, e daqui existem várias saídas que permitem
visitar o resto de Lisboa, passear à beira Tejo, ou mesmo atravessar a margem do rio. Se foi no
Castelo que Lisboa nasceu, foi a partir do Terreiro do Paço que ela se expandiu. A Rua Augusta é
a artéria principal que une a Praça do Comércio à belíssima Praça do Rossio."
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Belmonte
Pousada de Belmonte
"A Pousada de Belmonte é um hotel situado numa encosta da Serra da Esperança, a
pouco mais de 1 km da vila de Belmonte (berço de Pedro Álvares Cabral). Surge da recuperação
das ruínas do antigo Convento de Nossa Senhora da Esperança, sobre uma Ermida do século XIII
e provavelmente sobre vestígios de antigos lugares de culto pagãos. A Pousada preserva
integralmente toda a herança histórica do convento (classificado em 1986 como imóvel
de interesse público). Todos os quartos da Pousada de Belmonte têm varanda e alguns possuem
vista para a Reserva Natural da Serra da Estrela. Estão decorados em tons descontraídos
e apresentam mobiliário antigo, camas de ferro forjado, e acabamentos em pedra da região. O
famoso restaurante da Pousada, inspira-se na gastronomia típica da região, indo procurar os
segredos que se escondem por detrás das montanhas, oferecendo a quem o visita, um
conjunto de pratos cheios de sabor e de magia."
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Pinhão
Vintage House Douro
"O Vintage House é um Hotel muito especial num local privilegiado na zona do Douro;
uma área acidentada e tranquila de Portugal, famosa pelos seus vinhos de extraordinária
qualidade. Nem é preciso dizer que o mais famoso internacionalmente, é o vinho do Porto. A
antiga casa e os terrenos em redor desta fazem parte de uma herdade do séc. XVIII,
requintadamente renovada num magnífico hotel de 5 estrelas, com todo o conforto,
instalações e serviço de elevados padrões, mantendo contudo o charme de antigamente,
numa arquitectura tradicional, cuidadosamente preservada.
O Hotel Vintage House será a base perfeita e fascinante para visitar uma das regiões mais belas
de Portugal, a Região do Douro."
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Porto
Pestana Vintage Porto Hotel
"O Pestana Porto Hotel tem uma localização romântica perto do Rio Douro, na histórica Praça da
Ribeira. Todos os quartos neste edifício do século XVI incluem um banheiro amplo.
Os quartos do Hotel Pestana Porto & World Heritage Site possuem janelas com vidros duplos,
televisão de tela plana e banheiros com banheira e secador de cabelo.
Pela manhã, você poderá desfrutar do café-da-manhã no Restaurante Água D'Ouro, que conta
com uma vista deslumbrante para o Rio Douro. O Bar Heritage serve coquetéis e bebidas
refrescantes.
Os cruzeiros no Rio Douro partem da zona em frente ao hotel. A Torre dos Clérigos e a Sé do
Porto estão a menos de 10 minutos a pé."
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4. Outros Serviços Incluídos
Boas vindas no Aeroporto & Translado para o hotel
À chegada o representante da agência vai estar à sua espera no
aeroporto com um cartaz. O representante irá ajudá-lo no
aeroporto (com as malas, cambio de dinheiro ou outra informação),
entregar-lhe o seu Kit de viagem e levá-lo até ao seu Hotel.

Kit de Viagem
O nosso Kit inclui:
- Guia Exclusivo de 300 páginas (não está à
venda);
- Mapa de Estradas de Portugal (Portugal e Lisboa);
- Roteiro de viagem personalizado (toda a informação
que necessita de saber para Visitar Portugal, dicas,
sugestões e direções);
- Vouchers das Reservas para todos os items incluídos no preço.
GPS pré-programado - Cinco cliques para cada destino
Como

parte

das

viagens

auto-guiadas,

providenciamos um GPS pré-programado, de acordo
com o seu roteiro dia-a-dia. Para o utilizar não terá que ser
experiente em tecnologias, nem terá que procurar
moradas e localidades manualmente. Tudo o que terá que
fazer é ligar o GPS e aproveitar bem o seu dia de viagem
com apenas 5 cliques.
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Linha de Apoio
Enquanto estiver a viajar connosco, vai estar apenas a um telefonema de
distância caso precise de informação adicional ou apenas se desejar falar
sobre a viagem. Terá acesso a uma linha de assistência que pode
contactar, disponível entre as 8h00 e as 22h00.

Passeio Guiado a pé com prova de vinhos e tapas
A melhor maneira de conhecer a cidade é sem dúvida
através de um Passeio Guiado e Privado de 3 horas pela
histórica e maravilhos cidade de Lisboa. O guia irá
adaptar o passeio ao seu ritmo e interesses, este poderá
informá-lo sobre a história, cultura, tradições, comida,
etc. da cidade. Feitas as apresentações a Lisboa, o tour
terminará num bar de vinhos local, onde poderá
descansar e desfrutar de uma prova de vinhos e tapas muito especial. Aperte o cinto, já que esta
prova irá levá-lo numa viagem pela gastronomia portuguesa - de norte a sul do país - que
certamente não quererá perder.

Jantar de Degustação na Pousada de Belmonte
Degustação de 8 pratos com bebida incluída, que
exploram

produtos

sazonais

locais

com

alguma inspiração internacional. O restaurante da
Pousada é uma referência local e com óptimos
comentários de outros viajantes! Dispõe de uma
grande lareira, contrastando com o ar fresco da
montanha e vista para fora!
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Viagem de barco no Douro
Durante um passeio de 2 horas vai poder apreciar o
Douro de uma perspectiva completamente diferente. Irá
navegar ao longo do Rio Douro e usufruir de uma
maravilhosa vista para os coloridos vales de vinhas e
vinícolas! Um passeio maravilhoso e de chorar por mais.

Prova de Vinho e Queijos
Aproveite

uma

prova

de

vinhos

comentada

acompanhada dos melhores queijos regionais com vista
para o rio Douro.

Passeio Guiado a pé no Porto
Você terá a oportunidade de usufruir de um Passeio de
3 horas na famosa e histórica cidade do Porto.
Estará sempre acompanhado pelo guia local que irá
adaptar o passeio às suas necessidades e irá informálo sobre a nossa história, cultura, práticas, cozinha
etc. Conheça a pitoresca Ribeira, com seu
amontoado de casas coloridas, a icónica ponte D. Luís I, a Avenida dos Aliados e desfrute das
belíssimas vistas para o rio. Uma experiência completa e inesquecível.
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Visita a uma Cave de Vinhos do Porto + Provas
Descubra mais sobre o vinho do Porto e a sua produção numa
visita a uma das mais reconhecidas caves de vinho do Porto da
área! Nessa visita tem incluída uma prova de vinhos, em
que terá oportunidade de provar Vinhos do Porto de várias
idades.
Carro de aluguel - Grupo CDAD - Compacto Automático (Renault Megane ou similar) - 5
lugares
Ar Condicionado
Transmissão Automática
5 Portas
5 Lugares
(A imagem é uma representação da categoria, não necessariamente do carro)
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5. Preço
O Preço Total para 2 pessoas é 4378,00 euros
Os valores são indicativos, por favor confirme o valor final e disponibilidade para as
datas e pedidos específicos.

Incluído no Preço
7 noites de Alojamento (café da manhã incluído em todos os hotéis);
Boas vindas no Aeroporto + Translado privado para o hotel;
Kit de Viagem:
- Guia Exclusivo de Portugal de 300 páginas;
- Mapa de Estradas de Portugal;
- Roteiro de viagem personalizado;
- Vouchers das Reservas para todos os items incluídos no preço.
GPS pré-programado de acordo com o seu itinerário;
Assistência em viagem através da linha de apoio;
Passeio guiado a pé em Lisboa com prova comentada de vinhos e tapas de origem
portuguesa;
Tour de dia inteiro: Lisboa / Sintra / Cabo da Roca / Cascais / Estoril / Lisboa, com
motorista privado, inclui despesas do motorista e do carro;
Jantar de Degustação na Pousada de Belmonte - (8 pratos, bebidas incluídas);
Viagem de barco no rio Douro de 2h num barco rabelo;
Prova de Vinhos + Queijos no Vale do Douro;
Passeio a pé com Guia no Porto;
Visita de grupo a uma cave de vinhos do Porto + Provas de vinhos;
Translado do seu hotel para o aeroporto;
Carro de Aluguel - Grupo CDAD - Transmissão Automática, com AC (Renault Megane
ou similar), providenciado pela EUROPCAR, incluindo:
- Um condutor adicional;
- Quilómetros ilimitados;
- Seguro básico contra danos de colisão;
- Protecção contra roubo (excluíndo itens pessoais);
- Taxa de estação especial (por exemplo: estação de aeroporto) se aplicável
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IVA e todas as taxas de serviço.
Não incluído no Preço
Todas as refeições (à excepção do café da manhã e outras refeições incluídas acima);
Early check-in e late check-out em todos os hóteis;
Actividades extra que não tenham sido previamente reservadas;
Entradas em Museus e/ou Monumentos (excepto se mencionadas acima em "Incluido
no Preço");
Todos os vôos;
Seguro de Viagem;
Pedágios, combustível, estacionamento e outras despesas do carro que não estejam
escritas nas inclusões (não se aplica em tour com motorista privado);
Taxa turísitica cobrada no seu alojamento em algumas cidades;
Despesas de carácter pessoal e Despesas adicionais em caso de Força Maior.
Não foram feitas quaisquer reservas. Todos os preços estão sujeitos a confirmação no ato da
reserva.
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6. Anexo
Perguntas Frequentes

Ao comprar à idPortugal estou pagando mais do que pagaria se marcasse directamente com
os hotéis, rent-a-car ou restantes serviços?
Não. Porque a idPortugal estabeleceu contratos com os melhores parceiros em Portugal e em
cima disso lhe garante um serviço de excelência.

Como posso pagar a minha viagem?
A sua viagem poderá ser paga por transferência bancária ou cartão de crédito.

Como posso cancelar uma viagem?
Para cancelar a sua viagem basta enviar um email ao seu Consultor de Viagens e
solicitar o cancelamento.

O que acontece se cancelar a minha viagem?
Se cancelar com uma antecedência de 5 dias úteis ou mais face à data de início da viagem, o
seu cancelamento não terá custos.
Se cancelar com uma antecedência entre 1 e 4 dias úteis face à data de início da viagem, serão
cobrados os dois primeiros dias de hotéis e serviços.
Se cancelar na data de início da viagem ou em qualquer data posterior, o valor total da viagem
será cobrado.
Se não comparecer no programa (no-show), o valor total da viagem será cobrado.
Caso a sua viagem inclua serviços com condições de cancelamento particulares mais restritas do
que as condições gerais descritas acima, então essas condições particulares virão
explicitadas na sua proposta e prevalecerão sobre as condições gerais.

