
WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT

1ºDIA - LISBOA / TORRE 
DE BELÉM / MOSTEIRO DOS 

JERÓNIMOS / PALÁCIO DA 
PENA / TORRES VEDRAS

Comparência em hora e local a 
indicar para saída em moderno e 

confortável autocarro de turismo 
e continuação da breve viagem 

até Belém onde visitaremos as duas 
primeiras maravilhas – a Torre de 

Belém e o Mosteiro dos Jerónimos. 
No final da manhã rumaremos até 

Sintra. Almoço em Restaurante. De 
seguida iremos contemplar o magnífico 

Palácio da Pena – uma fantasia neoárabe 
e neomedieval, construída sobre um antigo 

convento do século XVI. A desnorteante 
sucessão de estilos e referências é o 

resultado da imaginação do príncipe-consorte 
D.Fernando e do seu arquiteto, o Barão Von 

Eschwege, que permanece imortalizado numa 
estátua em que aparece vestido como cavaleiro 

medieval, contra o fundo das árvores da encosta 
da serra. Finda a visita, continuação para o Stay 

Hotel Torres Vedras Centro 4**** ou similar em 
Torres Vedras. Check in e distribuição de quartos. 
Saída para jantar no Restaurante Os Severianos. 
Regresso ao Hotel. Alojamento.

2ºDIA - TORRES VEDRAS / ÓBIDOS / ALCOBAÇA / 
BATALHA
Pequeno-almoço no hotel. Logo após o pequeno-
almoço seguiremos com destino até Óbidos onde 
visitaremos o Castelo de Óbidos. Exemplo da 
fortificação medieval portuguesa, erguido sobre 
um pequeno monte, outrora à beira-mar, domina a 
planície envolvente e o rio Arnoia, a Leste. Fruto de 
diversas intervenções arquitetónicas ao longo dos 
séculos, integra o conjunto da vila, que preserva as 
suas características medievais de maneira quase 
que cenográfica. Almoço em Alcobaça, seguido 
de visita ao Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça 
(também conhecido como Mosteiro de Alcobaça) 
e considerado Património Mundial pela UNESCO. É 
a primeira obra completamente gótica erguida em 
solo português. Foi fundado em 1178 pelos Monges 
de Cister. Continuação para a histórica “Batalha “. 
Jantar e alojamento no Hotel Villa Batalha 4**** ou 
similar.

3ºDIA - BATALHA / GUIMARÃES
Após o pequeno almoço, visita ao Mosteiro de Santa 
Maria da Vitória (mais conhecido como Mosteiro 
da Batalha). Monumento memorial da batalha de 
Aljubarrota e panteão régio, cuja construção teve 
início em finais do século XIV com o patrocínio de 
D. João I, como agradecimento do auxílio divino e 
celebração da vitória na Batalha de Aljubarrota. 

O Mosteiro dominicano da Batalha é o mais 
significativo edifício do gótico português. As suas 
vastas dependências constituem hoje um excelente 
exemplo da evolução da arquitetura medieval 
até ao início do século XVI, desde a experiência 
inédita do tardo-gótico à profusão decorativa do 
manuelino. É considerado Património Mundial pela 
UNESCO. Finda a visita seguiremos para almoço no 
Restaurante Tromba Rija, em Marrazes, após o qual 
rumaremos a norte com destino à cidade berço de 
Guimarães. Chegada ao Hotel de Guimarães 4**** 
ou similar. Check in e distribuição dos quartos. 
Jantar e alojamento.

4ºDIA - GUIMARÃES / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar 
localmente, passeio pela cidade e rumo ao Castelo 
de Guimarães, primeira casa de Portugal. Em 
posição dominante, sobranceiro ao Campo de 
São Mamede, este monumento encontra-se ligado 
à fundação do Condado Portucalense e às lutas 
da independência de Portugal, sendo designado 
popularmente como berço da nacionalidade. Visita 
ainda da Capela de S. Miguel, junto ao castelo, 
local onde terá sido batizado D. Afonso Henriques. 
Continuação para visita do Paço dos Duques de 
Bragança. Foi erguido no século XV por iniciativa do 
1º Duque de Bragança, D. Afonso. O estilo borgonhês 
deste palácio reflete os seus gostos, adquiridos nas 
viagens pela Europa, ainda que o seu aspeto atual 
tenha sido recriado, de forma polémica, durante 
o Estado Novo. Esteve desocupado quando os 
duques se mudaram para o Paço Ducal de Vila 
Viçosa, período em que o edifício foi sendo pilhado, 
perdendo gradativamente a sua forma original que, 
atualmente permanece ignorada. Em 1933, sob o 
governo de Salazar, foi transformado em residência 
oficial do presidente, após uma campanha de 
restauro controversa. Algumas salas no seu interior 
compõem um museu, onde se destacam tapetes 
persas, tapeçarias flamengas (com temática sobre 
as conquistas portuguesas no Norte de África) 
e pinturas, como o Cordeiro Pascal de Josefa de 
Óbidos ou o retrato de D. Catarina de Bragança. Em 
homenagem às proezas marítimas dos portugueses, 
o teto da sala de banquetes reproduz o casco virado 
de uma caravela. Almoço em restaurante. Passeio 
de teleférico que nos levará ao Monte de Santa 
Catarina – Monte da Penha. Durante a curta viagem 
apreciaremos a magnifica paisagem que separa o 
vale (onde se localiza a cidade de Guimarães) e a 
montanha de Guimarães. Este é um dos principais 
espaços de lazer da cidade. Visita ao Santuário da 
Penha, famoso local de peregrinação. Regresso a 
Lisboa com breve paragem na A1 Área de Serviço 
de Pombal.

PORTUGAL

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por guia oficial durante toda 
a viagem;
• Autocarro de turismo, com ar condicionado para 
todo o percurso;
• 03 noites de alojamento e pequeno-almoço nos 
hotéis mencionados ou similar;
• 03 jantares com bebidas incluídas;
• 04 almoços em restaurantes com bebidas 
incluídas;
• Entradas: Torre de Belém e Mosteiro dos 
Jerónimos, Palácio da Pena, Castelo de Óbidos, 
Mosteiro de Alcobaça, Mosteiro de Santa Maria da 
Vitória, Castelo de Guimarães, Capela de s. Miguel, 
Paço dos Duques de Bragança e Santuário da 
Penha;
• Subida de teleférico ao monte da Penha em 
Guimarães;
• Seguro Multiviagem;
• Bolsa de documentação;
• Todos os impostos aplicáveis.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
• Gratificações a guias e motorista;
• Despesas de carácter particular designados como 
extras.
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 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

625€

145€

Sete Maravilhas
de Portugal


