
Nas pistas de  
Sherlock Holmes 
& Hercule Poirot

11ºDIA - LISBOA / 
LONDRES

05h35 – Encontro 
dos Participantes no 

Aeroporto de Lisboa.
07h35 – Partida em voo 

Tap Air Portugal para 
Londres – Heathrow (TP 

1356).
10h20 – Chegada ao 

Aeroporto de Heathrow.
Partida em autocarro para o 

Park Plaza Waterloo Hotel 4**** 
ou similar, situado no centro da 

cidade. Almoço livre. Início da 
visita com guia local de autocarro e 

pedestre de Londres nos caminhos 
de Sherlock Holmes, Sweeney 

Todd e Jack, o Estripador. Jantar no 
Restaurante Granaio (antigo Criterion). 

Foi no Criterion Bar, em Picadilly 
Circus que o Dr. Watson ouve falar pela 

primeira vez do excêntrico Holmes. Um 
Estudo em Vermelho (A Study in Scarlet). 

Regresso ao Hotel. Alojamento.

2ºDIA - LONDRES
Partida do hotel tomando o Metro para Baker 
Street. Visita guiada ao Sherlock Holmes 
Museum e relato do regresso de Holmes da 
Suiça após o embate com o seu arquinimigo 
Prof. Moriarty. (“The Empty House”). Partida 
no Metro de Baker Street para Charing Cross. 
Almoço no restaurante Simpson’s in the 
Strand, frequentado por Sherlock e o seu 
inseparável companheiro Dr. Watson. (“The 
Ilustrious Client” e “Dying Detective”). Tarde 
livre em Londres. Encontro na entrada do 
St.Martin’s Theatre, para assistir a uma peça 
de teatro policial “Mousetrap”, em exibição 
deste 1974. Jantar livre. Alojamento.

3ºDIA - LONDRES / PORTSMOUTH
Transfer em autocarro do hotel para a 
Estação de Waterloo. Partida do comboio 
em carruagem de 1ª classe da Estação 
de Waterloo (Londres) para Portsmouth. 
Chegada a Portsmouth Harbour. Almoço no 
pub Ship & Castle. Visitas guiadas ao navio do 
Almirante Nelson, HMS Victory e ao Museu 
Naval. Visita ao Museu de Portsmouth, onde 
iremos ver a exposição A Study in Sherlock e 
conhecer algum do espólio pessoal de Conan 
Doyle. Check in no Langstone Quays Hotel 4 
**** ou similar. Jantar livre. Alojamento.

4ºDIA - PORTSMOUTH / DARTMEET / 
PRINCETOWN / TORQUAY

Partida do hotel em autocarro para 
Dartmeet. Almoço no restaurante campestre 
The Badger’s Holt. Partida para Princetown. 
Chegada ao Hotel Duchy onde Doyle 
esteve hospedado. Visita guiada ao Parque 
Nacional de Dartmoor nas pisadas do autor 
pelos locais que o inspiraram no livro O Cão 
dos Baskervilles (“The Adventure of The 
Hound of The Baskervilles”). De Princetown 
partida para Torquay. Chegada ao Grand 
Hotel Torquay 4**** ou similar, onde Agatha 
passou a sua lua-de-mel com o seu marido 
Archie em Dezembro de 1914. Check in. 
Jantar livre. Alojamento.

5ºDIA - TORQUAY / DARTHMOUTH / 
PAINSTON / COCKINGTON / TORQUAY
Partida em autocarro para Darthmouth e 
viagem em ferry para Kingswear. Daqui 
partida em comboio a vapor para Greenway, 
recordando um dos romances de Agatha. 
Visita à Greenway House onde Agatha 
Christie viveu. Almoço livre. Partida de 
comboio de Greenway House to Paington. 
Partida de autocarro para Plymouth, com 
paragem na Oldway Mansion. Vista aos 
jardins da Torre Abbey. Chegada ao hotel e 
em hora a determinar, partida de autocarro 
para o Imperial Hotel. No começo do capítulo 
da obra com Poirot “Peril at End House” este 
hotel denominado como Majestic é descrito 
por Hastings como sendo:”In its own grounds 
on the headland overlooking the sea. The 
gardens of the hotel lay below us freely 
interspersed with palm treed. The sea was of 
a deep and lovely blue.” O terraço do hotel é 
também o cenário para o derradeiro capítulo 
da obra “Sleeping Murder’, o útimo mistério 
de Miss Marple. Agatha esteve presente 
neste hotel em diversas ocasiões e o edifício 
ainda reflete a grandeza e elegância dessa 
época. Jantar de despedida. Regresso ao 
hotel. Alojamento.

6ºDIA - TORQUAY / LONDRES / LISBOA
Partida do hotel em autocarro para a visita 
guiada pelos lugares de Agatha Christie 
em Torquay: Agatha Christie Mile, incluindo 
o Pavillion, a estátua de Agatha, o Imperial
Hotel e Beacon Cove. Visita ao Museu de
Torquay e à exposição sobre a autora.
Regresso ao hotel. Partida de autocarro para
o aeroporto com paragem em área de serviço 
para almoço livre. Chegada ao Aeroporto de
Heathrow e formalidades de embarque.
19h50 – partida em voo regular Tap Air
Portugal (TP 1369) para Lisboa.
22h30 – chegada a Lisboa.

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento de Rui Nobre durante
toda a viagem;
• Autocarro de turismo privativo para todo
o percurso;
• 5 noites de alojamento em hotéis de 4****
mencionados ou similares, com pequeno
almoço incluido;
• Refeições de acordo com o programa;
• Guias locais especializados em literatura
policial;
• Todas as visitas e entradas mencionadas no
itinerário;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Gratificações;
• Tudo o que não esteja como incluído de
forma expressa;
• Despesas de caráter particular designados
como extras.Rui Nobre é, desde muito jovem, um apaixonado por lite-

ratura policial. O adensar do mistério, o suspense, saber a 
razão da prática do crime, os cenários dos contos, a vida 
de escritores como Edgar Allan Poe (o grande pioneiro) 
e seus precursores - Doyle e Christie… Em 2008, che-
gou mesmo a deslocar-se a Inglaterra, com o propó-
sito exclusivo de percorrer todos os caminhos desta 
viagem exclusiva, que agora lhe propomos. Leu e 
releu livros e obras extraordinárias, cujas histórias 
partilhará com quem o acompanhar, designa-
damente, “London – The Biography” de Peter 
Ackroyd, os mais relevantes contos de Sherlock 
Holmes, Poirot, Miss Marple, Poe, e os clássicos 
Sweeney Todd e Jack, o Estripador.
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INGLATERRA
COM RUI NOBRE

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

2.600€ 380€


