Herança Judaica

Desde

430€
p/Pessoa
em Duplo

7 Noites
BB

175€
Supl. Single

Incluído
07 noites de alojamento de acordo com o itinerário descrito
(3 noites/BB em Lisboa + 1 noite/BB em Castelo de Vide + 1 noite/BB em Belmonte +
2 noites BB no Porto – em unidades de in 3 & 4*);
Guia Oficial (na língua solicitada) para todo o circuito;
Autocarro de luxo com A/C para todo o programa + motorista privado e todas as suas
despesas inerentes;
Visita da Sinagoga de Tomar;
Visita da Sinagoga de Belmonte e do Museu Judaico;
Mini-cruzeiro no Douro (50 minutos);
Visita + prova de vinhos numa das caves de Vinho do Porto.

Supl.
Meia-pensão

Não incluído
Bagageiros no Aeroporto ou Hotéis;
Entradas nos monumentos além das mencionadas;
Despesas privadas dos clientes (mini-bar, telefone, etc…);
Tudo o que não está mencionado em “preços do pacote incluem”.

130€
7 jantares

Reservas & Informações
Tel: +351 212 909 390 – 394
incoming@cooltravel.pt | www.cooltravel.pt

The Cool way to visit Portugal

RNAVT nº 2703

Herança Judaica
Programa
1º DIA – PAÍS DE ORIGEM/PORTUGAL (LISBOA)
Chegada ao Aeroporto de Lisboa. Transfere do Aeroporto para Hotel em Lisboa. Alojamento em Lisboa.
2º DIA– LISBOA/SINTRA
Pela manhã visita de meio-dia de Lisboa, terminando com a visita da Sinagoga de Lisboa. Pela tarde
iremos visitar Sintra, Estoril e Cascais, retornando a Lisboa pela via costeira. Alojamento no hotel em
Lisboa .
3º DIA– LISBOA/ÓBIDOS/TOMAR/CASTELO DE VIDE
Hoje, iremos para o Norte do país e a primeira cidade no nosso caminho é Óbidos. Esta cidade medieval
ainda preserva a atmosfera dos séculos que passaram por ela. Depois continuamos para Tomar, para
visitar uma das sinagogas mais importantes de Portugal e seu museu. Após esta visita, seguiremos para
Castelo de Vide. Alojamento em Castelo de Vide.
4º DIA– CASTELO DE VIDE/BELMONTE/GUARDA
Pela manhã visita de Castelo de Vide, passeio a pé pelo centro histórico, antigo bairro judeu. Seguimos
depois para Belmonte, um dos melhores locais em Portugal para compreender os segredos e mistérios da
comunidade judaica, que teve que viver em segredo durante séculos. Visita da Sinagoga e do Museu
Judaico. Ainda teremos tempo para visitar Guarda, a cidade mais alta de Portugal, onde visitaremos o
Centro Histórico, o Bairro Judeu e as suas marcas cruciformes. Alojamento em Belmonte.
5º DIA – BELMONTE/TRANCOSO/PORTO
Sairemos pela manhã para a cidade de Trancoso, onde vamos visitar o Castelo, o Centro Histórico, o Bairro
Judeu com o Centro Judaico Isaac Cardoso, e sua sinagoga. Tempo livre para almoço. Após o almoço
partimos para o Porto. Depois de um passeio panorâmico, o resto do dia será livre. Alojamento no Porto.
6º DIA – PORTO
Na parte da manhã, visitaremos o Centro Histórico do Porto, a Catedral, a Torre dos Clérigos e o Mekor
Haim Sinagoga. Teremos tempo para desfrutar de um mini-cruzeiro de 50 minutos no rio Douro. Nosso
tour de meio-dia terminará com uma visita (incluindo degustação de vinhos) de uma adega de vinho do
Porto. Alojamento em Porto.
7º DIA – PORTO/COIMBRA/LISBOA
Sairemos de manhã em direcção a Lisboa. Nossa primeira paragem será em Coimbra, onde visitaremos os
principais edifícios da mais antiga universidade de Portugal. Num pequeno walking tour passando pelos
antigos bairros judeus, chegaremos a catedral da cidade. Tempo livre para almoço. Após o almoço
continuaremos nossa viagem até Lisboa. Alojamento em Lisboa.
8º DIA – LISBOA/PAÍS DE ORIGEM
Manhã livre. Transfere para o aeroporto internacional de Lisboa.
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