
 
 

SINTRA – CASCAIS - ESTORIL 

Café da manhã no Hotel e saída em direcção a Sintra para um dia de luxo.  

Deixe-se perder na fantasia de um Palácio que marcou o período do Romantismo em Portugal – Palácio 

da Pena. Desça a Serra e passeie pela encantadora vila de Sintra – Património Cultural da UNESCO, que 

encantou reis e poetas.  

Saída para almoço nos arredores da vila. 

Seguimos até ao Cabo da Roca. Aproveite para desfrutar do magnífico panorama desde o ponto mais 

ocidental de Europa (Cabo da Roca). 

Seguiremos ao longo da costa que liga o Cabo da Roca a Cascais, passando junto da Praia do Guincho, 

uma das mais famosas praias de Surf aonde a beleza de uma paisagem ainda selvagem e natural, lhe 

farão companhia. 

Paragem para fazer um passeio a pé na vila de Cascais (considerada a Riviera de Portugal). Logo ao lado 

de Cascais encontrará o Estoril, com os jardins do Casino de Estoril.  

Regresso a Lisboa. 

 

 

 

ÓBIDOS - ALCOBAÇA - NAZARÉ - FÁTIMA - BATALHA  

Partimos para norte. Por entre uma paisagem rica em moinhos e pomares chegamos a Óbidos, vila 

situada dentro de muralhas medievais onde por entre a harmonia da sua arquitectura e a variedade do 

seu artesanato se pode saborear o delicioso licor “ a ginjinha“.  

Continuação da viagem para Alcobaça, conhecida pela imponência da Igreja do Mosteiro que introduziu 

o gótico em Portugal e na qual repousam em delicados túmulos D. Pedro e Inês de Castro, conhecidos 

pela sua historia de Amor.  

De Alcobaça seguimos rumo a Nazaré, vila piscatória e praia veraneante, com as suas lendas e tradições. 

Almoço. 

Da Nazaré seguimos para Fátima, Santuário Mundial do Culto Mariano e Altar do Mundo.  

Ao final da tarde terá a oportunidade de se encantar com a grandeza e delicadeza do gótico no Mosteiro 

da Batalha, no qual repousa em seu túmulo o Infante D. Henrique mentor da Epopeia Marítima 

Portuguesa. 

Regresso a Lisboa. 

 



 

 

 

ÉVORA  

Saída pela vasta planície alentejana, passando por uma paisagem de oliveiras, sobreiros e 

vinhas até chegar à encantadora cidade de Évora, cidade Património Mundial da UNESCO.  

A riqueza da história, da arquitectura, da gastronomia e do artesanato desta cidade 

proporciona uma diversidade de épocas e estilos, sabores e aromas, cores e formas, tornando-

a numa Cidade Museu. 

Visita ao Templo Romano, à Catedral e à Universidade Jesuíta. 

Almoço na cidade. 

Regresso a Lisboa. 

 

 

 

BEST TRAVEL ALVALADE 
TIME2TRAVEL – Viagens e Turismo, Lda 
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