Lisboa & Évora

Desde

900€
p/Pessoa
em Duplo

6 Noites
HB

230€
Supl. Single

Incluído
06 noites de alojamento de acordo com o itinerário descrito
(3 noites/HB em Lisboa + 3 noites/HB em Évora – em unidades de 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 + prova de vinhos + almoço na Herdade dos Coelheiros (Arraiolos);
Visita + prova de vinhos + almoço na Quinta do Carmo;
Visita + prova de vinhos na Adega Cooperativa de Borba;
Visita + prova de vinhos + almoço na Herdade do Esporão;
Cruzeiro no Alqueva;
Visita + prova de vinhos + almoço “light” na Adega da Cartuxa.

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”.
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Lisboa & Évora
Programa
1º DIA – PAÍS DE ORIGEM/PORTUGAL (LISBOA)
Chegada a Lisboa. Transfere para hotel e check-in. Resto do dia livre. Jantar e alojamento em Lisboa.
2º DIA – LISBOA/ARRAIOLOS/ÉVORA
Partida para Arraiolos, para visitar a "Herdade dos Coelheiros" - você será nosso convidado: visita guiada à
adega, prova de vinhos, e por fim um almoço com produtos tradicionais. Seguiremos, após o almoço, para
Évora. Passeio panorâmico sobre a cidade. Jantar e alojamento no hotel em Évora.
3º DIA – ÉVORA/ESTREMOZ/BORBA/ÉVORA
Partida para Estremoz, para a visita da "Quinta do Carmo" (prova vinhos + almoço). Continuaremos para
Borba; visita à "Adega Cooperativa de Borba". Seguimos para Vila Viçosa (visita do Paço Ducal). Jantar e
alojamento no hotel em Évora.
4º DIA – ÉVORA/REGUENGOS DE MONSARAZ/MONSARAZ/ÉVORA
Partida para Reguengos de Monsaraz, visita da Herdade do Esporão (almoço). Mini-cruzeiro no Alqueva.
Jantar e alojamento no hotel em Évora
5º DIA – ÉVORA/LISBOA
Tour pela cidade de Évora, com visita da Adega da Cartuxa (prova vinhos). Jantar e alojamento no hotel
em Lisboa.
6º DIA – LISBOA/SINTRA/LISBOA
Pela manhã visita de meio-dia de Lisboa. Pela tarde iremos visitar Sintra, Estoril e Cascais, retornando a
Lisboa pela via costeira. Alojamento no hotel em Lisboa.
7º DIA – LISBOA/PAÍS DE ORIGEM
Manhã livre. Transfere para o aeroporto internacional de Lisboa.
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