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GRANDE TOUR DA ESPANHA



GRANDE TOUR DE PORTUGAL

Circuito de 11 dias / 10 noites

DIA 1 -  LISBOA
Chegada a Lisboa onde o grupo é recebido pelo nosso guia acompanhante e saída para um breve 
city tour panorâmico de Lisboa. Passamos por locais emblemáticos da cidade como Saldanha, Parque 
Eduardo VII , Marques de Pombal, Rossio, Baixa e Terreiro do Paço. Jantar e alojamento.

DIA 2 – LISBOA / BELEM E OS BAIRROS POPULARES DE LISBOA 
De manha , saímos com o nosso guia para visitar o bairro de Belém, local onde se encontram os 
monumentos alusivos à época dos Descobrimentos Marítimos. Faremos uma parada junto a famosa 
Torre de Belém, Fortaleza do séc XVI e o Mosteiro dos Jerónimos, expoente máximo do estilo 
Manuelino. Após a visita , tempo livre para uma degustação dos pastéis de Belém. De tarde visita 
da Lisboa antiga, de Alfama, um dos seus bairros mais pitorescos onde nasceu o Fado. Depois 
prosseguimos a pé entre ruelas até ao castelo de S. Jorge onde podemos ver uma vista panorâmica 
de Lisboa e do Rio Tejo. Terminamos a visita no Rossio com um copo de ginjinha, o licor típico de 
Lisboa. Jantar e alojamento.

DIA 3 – LISBOA / SINTRA / CABO DA ROCA / CASCAIS / ESTORIL / LISBOA
De manha, saímos em direção de Sintra, a capital portuguesa do Romantismo. Iremos visitar o 
encantador Palácio da Pena, construído no século XIX. Considerado como uma das sete maravilhas 
de Portugal. Depois da visita descemos até ao centro da vila de Sintra para saborear os famosos 
doces locais como  queijadas e travesseiros. Em seguida, saímos  em direção de Colares e Cabo da 
Roca, o ponto mais ocidental da Europa Continental. Depois seguimos viagem pela costa passando 
pela famosa praia do Guincho e a Boca de Inferno. No regresso a  Lisboa passamos pela Riviera 
portuguesa, Cascais e Estoril . Jantar e alojamento.

DIA 4 -  LISBOA / OBIDOS / ALCOBACA /NAZARE / BATALHA / FATIMA / COIMBRA
De manha, iremos visitar a vila medieval de Óbidos rodeada de muralhas, passeamos pelas suas ruas 
e ruelas , as suas casas rústicas brancas, o seu rico artesanato . Prosseguimos a viagem até Alcobaça, 
onde visitamos a igreja do mosteiro classificado património mundial e ficaremos a conhecer mais 
sobre a história trágica de D. Pedro e D. Inês de Castro. Após a visita seguimos para Nazaré, vila 
piscatória com as suas lendas e tradições. Pela tarde visitaremos o mosteiro de Batalha, obra prima 
do gótico e classificado património mundial pela Unesco. Parada em Fátima para uma breve visita do 
santuário de Fátima. No final do dia chegada a Coimbra. Jantar e alojamento.

DIA 5 – COIMBRA  / AVEIRO / PORTO
De manha, visita com o nosso guia da cidade de Coimbra, que alberga uma das universidades mais 
antigas do mundo. Coimbra a sua universidade, a sua Biblioteca Barroca, a sua música e os seus 
trajes universitários. Apos a s visitas prosseguimos a viagem para Aveiro, a «  Veneza de Portugal » 
cidade atravessada por canais, ainda hoje podemos ver os seus barcos moliceiros. Parada para provar 
os deliciosos « ovos moles ».  à chegada ao Porto faremos um pequeno cruzeiro no rio Douro para 
admirar a bela do Porto vista do rio. Jantar e alojamento.

DIA 6 – PORTO / GUIMARES / VILA REAL
Saída de manha , para visitar a cidade do Porto, situada na margem direita da foz do rio Douro. City 
tour panorâmico passando pelos locais mais importantes da cidade, o Palacio da Bolsa, a igreja de S. 
Francisco, o Bairro da Ribeira, a Ponte D. Luis. Terminamos o nosso city tour numa celebre Cave do 
Vinho do Porto onde faremos uma degustação do vinho do Porto. De tarde visitaremos a cidade
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de Guimaraes, classificada património mundial da Unesco, berço de Portugal, com o seu centro 
histórico dos tempos medievais, a sua colina sagrada, o seu castelo Real, o Palacio dos Braganças. No 
final da tarde, prosseguimento da viagem para Vila Real. Jantar e alojamento.
 
DIA 7 – VILA REAL  / MATEUS / VISEU / CASTELO DE VIDE
Breve visita panorâmica de Vila Real e parada para visitar o Palácio de Mateus, esplêndido solar 
barroco que aparece representado nos rótulos do famoso vinho Mateus Rosé. Continuação da 
viagem para Viseu. Chegada a Viseu, passeio a pé pelo encantador centro histórico. No final do dia 
chegada a Castelo de Vide e passeio a pé desta vila histórica do Alto Alentejo, carregada de história e 
património e herança judaica. Jantar e alojamento.

DIA 8 – CASTELO DE VIDE / ESTREMOZ / BORBA / VILA VICOSA / EVORA
De manha, saída de Castelo Vide passando por Marvão, vila medieval construída no alto do penhasco 
com uma vista fabulosa. Dia inteiro de passeio às vilas mais típicas de Alto Alentejo passando por 
Estremoz , Borba, Vila Viçosa passando por paisagens magníficas de oliveiras, sobreiros e vinhas. 
Parada para uma degustação de queijo e vinho local. Em Vila Viçosa, visitaremos o Palácio ducal. No 
final do dia chegamos a Évora. Jantar e alojamento.

DIA 9 -  EVORA / REGUENGOS DE MONSARAZ / PORTIMAO
Visita guiada da cidade de Évora, classificada como património mundial pela Unesco. Destacamos  
a Praça do Giraldo, o Templo Romano de Diana, a Igreja de São Francisco, com visita à Capela dos 
Ossos, e a parte medieval da cidade. Após o tempo livre saímos para Reguengos de Monsaraz, 
provavelmente a aldeia fortificada medieval mais bonita de Portugal. Visita da famosa Herdade do 
Esporão, uma das mais famosas propriedades vinícolas do Alentejo, com sua produção de excelentes 
vinhos e azeites. No final da tarde seguimos viagem para o Algarve. Jantar e alojamento.

DIA 10 – PORTIMAO / LAGOS / PONTA DA PIEDADE / SAGRES / PORTIMAO
De manha, saída para Sagres, lugar da mítica escola náutica  do Infante D. Henrique que criou as 
bases do lançamento da época dos Descobrimentos. Parada no Cabo Sao Vicente, extremo sudoeste 
da Europa com as suas falésias imponentes. Parada na Ponta da Piedade para admirar as fantásticas 
formações rochosas criadas pela erosão do mar e do tempo. Visita de Lagos, local privilegiado para 
saborear uma deliciosa gastronomia rica em peixe, marisco e doçaria de amêndoa. De tarde passeio 
de barco para admirar as falésias desde o mar.  Tarde livre na praia. Jantar e alojamento.

DIA 11 – PORTIMAO / AZEITAO / LISBOA 
De manha regresso a Lisboa, faremos uma parada em Azeitão, onde faremos uma degustação do 
tradicional Moscatel de Setúbal. Fim dos nossos serviços na chegada do grupo ao aeroporto.



GRANDE TOUR DA ESPANHA

Circuito de 12 dias / 11 noites

DIA 1 - MADRID
Chegada a Madrid e o nosso guia local inicia a visita panorâmica da capital da Espanha passando 
pelos locais mais emblemáticos da cidade, a famosa Gran Via, Paseo da Castellana, Fontes de 
Cibeles e Neptuno, Plaza de Espanha, a Praça das Portas do Sol, movimentado centro geográfico e 
quilómetro zero de todas as estradas que partem da capital, o Parque del Buen Retiro, a monumental 
praça de Touros, Palácio Real, Paseo del Prado, com belas pracetas e onde se situa o célebre Museu 
do mesmo nome e a calle Serrano com as suas lojas de marca. Jantar e alojamento.

DIA 2 – MADRID / SEGOVIA / AVILA / MADRID
De manha, saida para cidade de Segóvia, Património da Humanidade e importante posto militar 
romano, como nos demonstra o imponente aqueduto do século I, rica em igrejas românicas, repleta 
de ruas pitorescas, destacando-se a Plaza Mayor, e a Catedral em estilo gótico. De tarde , visita da 
imponente Avila, classificada património mundial, rodeada por 2,500metros de muralhas medievais 
e terra natal de Santa Teresa de Jesus, fundadora das Carmelitas Descalças e Doutora da Igreja. 
Regresso a Madrid. Jantar e alojamento.

DIA 3 – MADRID / TOLEDO / CORDOBA
De manha, saída para Toledo. A capital de Castilha está situada numa colina de granito  rodeada por 
uma curva do rio Tejo. Visita guiada com o nosso guia local à antiga capital de Espanha, que alcançou 
o seu apogeu nos séc. XIV e XV, e que é hoje cidade-museu e Património Mundial da UNESCO. 
Visitamos a  ponte Árabe, a Catedral e a antiga Sinagoga. Tempo livre. De tarde saída para Córdoba.
Jantar e alojamento.

DIA 4 – CORDOBA / SEVILHA
Visita guiada de Córdoba, cidade que no tempo dos Califas do Ocidente, chegou a albergar 
meio milhar de habitantes. Classificada Património Mundial pela UNESCO, a cidade tem um 
património invejável, do qual destacamos a Mesquita–Catedral que é, sem duvida, o maior ex-libris . 
Percorreremos  as ruelas , as ruas, que pouco mudaram desde o século X . Tempo livre para conhecer 
o riquíssimo artesanato local.  De tarde, saída para Sevilha, a bela capital andaluza, situada nas 
margens do Rio Guadalquivir. Foi a terra natal dos famosos pintores Murillo e Velasquez e inspirou 
autores de óperas célebres como “Carmen” e “Barbeiro de Sevilha”. Jantar e alojamento.

DIA 5 – SEVILHA 
De manha, saída com o nosso guia local para visita panorâmica e a pé de Sevilha através do seus 
locais mais interessantes como : Parque Maria Luísa, doado à cidade de Sevilha pela Princesa Maria 
Luísa no séc. XIX e onde foram construídos vários edifícios para a Exposição Ibero-Americana de 1929, 
entre os quais o da Praça de Espanha é o mais espetacular, decorado com azulejos alusivos às várias 
cidades espanholas. A Catedral maior edifício gótico do mundo, onde está o túmulo de Cristóvão 
Colombo; a Giralda e o fascinante bairro judeu de Santa Cruz, onde viveu Murillo. De tarde faremos 
um passeio de barco, ao longo do rio Guadalquivir. De noite iremos assistir a um espetáculo de 
flamenco com jantar incluído.
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DIA 6 – SEVILLE / JEREZ DE LA FRONTERA / CADIZ / MARBELHA / MALAGA
Em direção de Cadix, faremos uma parada em Jerez de la Frontera, berço do famoso vinho e Brandy 
de Jerez. Degustaçao. Continuação da viagem para Cadiz onde um guia local fara a visita guiada  do 
centro histórico e do porto de onde saíram os navios para a conquista das Américas. Após a visita 
seguimos a viagem para Malaga, passando pelo famoso Estreito de Gibraltar e pela celebre e luxuosa 
estação balnear de Marbelha. Chegada a Malaga. Jantar e alojamento. 

DIA 7 – MALAGA / NERJA / GRANADA
De manha saída para Granada. Parada na vila pitoresca de Nerja com o seu casario branco à beira do 
mar. Visitas das Grutas de Nerja. Após a visita saída para Granada. À chegada iremos visitar o famoso 
Palácio de Alhambra , classificado património da Unesco, vestígio da cultura árabe. Visitaremos ainda 
os Jardins de Generalife, residência de verão dos sultões. Tempo livre para conhecer o bairro típico da 
Alcaiceria, onde se encontra a Catedral do séc. XVI. Jantar e alojamento.

DIA 8 -  GRANADA / GUADIX / VALENCIA 
Partida para Valencia com para e visita de Guadix, celebre pelas suas casas e grutas trogloditas em 
especial no bairro de Santiago. Visita  de uma Casa-cave troglodita e do museu de Olaria. No final 
da tarde chegada a Valencia. E visita panorâmica de Valencia , com a suma câmara municipal; a sua 
praça de touros, a praça da virgem e a sua Catedral. Parada para visitar a Cidade das Artes e Ciências 
de Valencia, um complexo arquitectónico  desenhado pelo famoso Santiago Calatrava. Jantar e 
Alojamento.

DIA 9 –  VALENCIA / BARCELONA
Saída de Valência para Barcelona. À chegada visita da capital da Catalunha passando pelos locais 
mais emblemáticos como: a belíssima Catedral, cuja construção foi iniciada no séc. XIII, mas apenas 
terminada no séc. XIX,; as Ramblas, a movimentada avenida central da cidade; a Praça da Catalunha; 
o Passeio de Gracia; as Casas Milá (La Pedrera) e Battló e a Igreja da Sagrada Família, obras-primas de 
Gaudi; o Parque de Montjuich e o Estádio Olímpico. Jantar e Alojamento.

DIA 10 – BARCELONA / SARAGOÇA
Manha livre em Barcelona para atividades pessoais, porque não descobrir o famoso Parque Güel  ou 
entrar na Famosa Pedrera. No inicio da tarde saída para Saragoça.
Chegada e visita à famosa e impressionante Basílica da Virgem do Pilar, erguida no local onde Nossa 
Senhora teria aparecido duas vezes ao Apóstolo Santiago, sobre um pequeno pilar que ficou como 
testemunho e à volta do qual Santiago mandou construir a primeira igreja. Jantar e Alojamento.

DIA 11 – ZARAGOZA / ESCORIAL / MADRID
De manha saída para Madrid. Parada  em San Lorenzo de El Escorial para visitar o  Sitio Real de San 
Lorenzo de el Escorial, um gigante complexo que envolve um palácio, um mosteiro, um museu e uma 
biblioteca. Visita interior do Mosteiro Palacio. No final da tarde chegada a Madrid. Tempo Livre. À 
Noite jantar de despedida num restaurante típico. Alojamento.

DIA 12 – MADRID
Dia livre para atividades pessoais. Em horário a ser indicado transfer para o aeroporto e fim dos 
nossos serviços.



219 Avenue du Serpolet - 13600 La Ciotat 

00 33 (0)4 42 844 827

info@lctravelservices.com

www.lctravelservices.com


