
DIA 1
Bem-vindos a Lisboa! Chegada pela manhã. Visita panorâmica pelas colinas e mirantes 
de Lisboa, com parada obrigatória para um café e pastel de nata. Para o almoço, 
sugerimos a cervejaria mais antiga de Lisboa, a lendária Trindade.

De tarde transfer para Cascais onde nos hospedaremos no lindíssimo hotel Grande Real 
Villa Itália, situado logo à saída da charmosa vila de Cascais e a poucos km do Cabo  
da Roca. Este Hotel Resort tem spa com Thalassoterapia e as suas origens na Villa, onde 
residiu o último rei da Itália em exílio após o fim da monarquia italiana. Desfrutaremos  
da atmosfera da pequena vila cosmopolita às portas de Lisboa. Jantar livre.

DIA 2
Hoje conheceremos uma das costas mais lindas da Europa, a Costa de Lisboa – que se 
estende de Lisboa até o Cabo da Roca, o ponto mais a oeste do continente Europeu. 

De manhã visitaremos Sintra e o castelo Palácio da Vila, com a sua importante coleção  
de azulejos antigos – um dos palácios imperiais mais antigos do mundo. Continuaremos 
até o Cabo da Roca e a praia do Guincho, uma das mais lindas da região e de Portugal.  
Almoço livre.  Regresso ao hotel pela tarde.

Recomendamos jantar esta noite em Lisboa numa das melhores Casas de Fado, como a 
Mesa dos Frades ou no Clube de Fados.

DIA 3
Partida de manhã: cruzaremos a Ponte 25 de Abril para ir à procura das origens do sal e 
conhecer a história de Alcácer do Sal, importante porto de trocas comerciais nos séculos 
XVIII e XIX, onde navegaram os Galeões de Sal, barcos típicos de transporte.

Visita ao famoso Porto Palafítico da Carrasqueira, obra-prima de arquitetura popular 
construída nas décadas de 50 e 60, incluindo almoço numa tasquinha de mariscos.

Depois do almoço vamos para Évora, capital do Alentejo, onde nos hospedaremos no 
magnífico Convento do Espinheiro. Jantar livre.

ROTEIRO DO SAL
SUL 
7 NOITES/8 DIAS



DIA 4 

Neste dia vamos fazer uma pequena degustação das belezas do Alentejo: sairemos de 
manhã para conhecer vilas tão pitorescas como Arraiolos, famosa pelos lindíssimos 
tapetes que por aqui ainda continuam a ser feitos à mão para serem exportados para o 
mundo inteiro. 

Visitaremos o Monte da Ravasqueira, uma das adegas mais bonitas desta região e onde 
desfrutaremos de uma degustação de vinhos com tapas.   

Seguiremos para Évora capital do Alentejo. A cidade tem cerca de 2000 anos de história e é 
reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Faremos a visita com a 
ajuda de um dos melhores guias locais. No fim da visita regressaremos para o hotel.

DIA 5
Saída de manhã do Convento do Espinheiro em direção ao sul do Alentejo e ao Algarve. 

Visitaremos Monsaraz e o seu castelo, uma das mais bonitas vilas do Alentejo, e passaremos 
pela Adega José de Sousa, uma referência na produção de vinhos de Talha e uma herança 
romana de 2.000 anos. Visita à Adega e degustação de vinhos com petiscos alentejanos. 

A seguir continuaremos direto para o magnífico Resort Vila Vita Parc. O Resort fica na 
parte Oeste do Algarve, perto de Porches – importante centro de cerâmica – e a poucos 
quilômetros de alguns dos lugares mais pitorescos do Algarve, como Alvor e Ferragudo. 

Mas a grande surpresa desta noite serão os Vinhos do Algarve! A tradição de fazer vinhos 
no Algarve tem tido cada vez mais retorno e uma dedicação ambiciosa por parte dos 
viticultores e enólogos. 

TEMPLO DE DIANA, ÉVORA



DIA 6
Hoje teremos o dia livre para explorar a parte ocidental do Algarve, o Barlavento Algarvio.  
O itinerário vai nos levar a Sagres e Cabo São Vicente, a ponta mais a sudoeste do continente 
europeu, onde o príncipe Henrique “o Navegador” fundou a sua escola de navegação  
e foram construídas as primeiras caravelas que possibilitaram as viagens transatlânticas 
dos portugueses desde o século XV. 

Visitaremos a pitoresca cidade de Lagos, antiga capital do Algarve, onde poderá fazer um 
cruzeiro ao longo da costa e apreciar as formações rochosas que estampam os cartões- 
-postais do Algarve.

Para o almoço, recomendamos experimentar o prato regional mais conhecido: a cataplana 
de peixes e mariscos. 

Regresso para o hotel no fim da tarde com o resto do dia livre.

DIA 7
Dia livre para desfrutar do Resort ou então descobrir outros lugares magníficos desta 
costa, como a sua capital, Faro, e o sotavento – atração à parte. Ou, perto da fronteira 
espanhola, vilas pacatas como Olhão ou Tavira – a mais ou menos 1h de distância. 

Poderá fazer um passeio de barco na Ria Formosa, um parque natural espetacular com 
a sua (própria fauna e flora, perto de Olhão, e as Salinas do Grelha, que são as mais 
importantes do país.

DIA 8
Dia livre para desfrutar do Resort, e, oportunamente, transfer para o aeroporto de Faro.

SALINAS DO GRELHA, OLHÃO



ESTE PACOTE INCLUI:

• Alojamento de 7 noites com café da manhã

• Hotel 5 estrelas em Cascais, Alentejo e Algarve

• Mercedes Van ou Sprinter com guia/motorista 

• Tour panorâmico de Lisboa com parada para pastel de nata e café 

• Visita de Sintra, Cabo da Roca e Azenhas do Mar

• Entrada no Palácio da Vila  

• Guia local para walking tour em Évora com entradas

• Visita a Alcácer e Porto Palafitico da Carrasqueira 

• Almoço numa tasquinha regional

• Visita a Arraiolos e ao Monte de Ravasqueira com degustação e almoço de tapas 

• Visita a Évora e Monsaraz

• Visita com degustação na Adega José de Sousa

• Passeio de Barco pela Costa Algarvia

OBSERVAÇÕES:
Considerar que o tempo de transfer para o aeroporto de Faro  
será de 1 hora, e para Lisboa será de 3 horas.
Para fazer a sua reserva ou saber mais por favor contacte-nos via email:

PORTUGAL
Excelência de Portugal Concièrge by DOC DMC
Susanna Tocca
susanna@excelenciadeportugal.com
+351 964 069 832

BRASIL
São Paulo
YourWaytravel
Maysa Rezende
contato@yourwaytravel.com.br
+55 11 98201-8378

Ribeirão Preto
Perti Viagens
Simone Perticari
facebook.com/simoneperti

Rio de Janeiro
DegustaRio
Sonia Olival 
sonia@degustario.com.br
+55 21 99432-6722

Adriane Soares
adriane@aclturismo.com.br
+55 21 99633-8438

DESCUBRA MAIS EXPERIÊNCIAS

https://www.excelenciadeportugal.com/

