
DIA 1
Bem-vindos ao Porto! No aeroporto será recebido pelo nosso guia-motorista com transfer 
diretamente para Aveiro, a Veneza portuguesa, cuja história está estreitamente ligada ao sal. 

Check-in no hotel na primeira hora da tarde e tempo livre para descontrair. O ambiente 
do hotel Montebelo Vista Alegre é muito especial e está estreitamente ligada à fábrica de 
porcelana Vista Alegre, cujo museu faz parte do projeto e pode ser visitado para conhecer 
as porcelanas pintadas à mão.

DIA 2
Durante a manhã visitaremos o centro de Aveiro, faremos um passeio num barco moliceiro 
e conheceremos a sua história e a sua ligação à produção do sal. O Sal de Aveiro é um 
recurso muito valioso na história regional. A produção de sal marinho – carinhosamente 
chamado pelos moradores de “ouro branco” – teve uma expressão significativa nos 
anos 60 do século XX, quando chegou a ter 270 marinhas de produção, com cerca de 
95.000 toneladas/ano em 1966. O almoço será à base de peixe e marisco num dos típicos 
restaurantes na Costa Nova  que surpreende com as suas casinhas listradas. Tarde livre no 
centro de Aveiro, jantar livre.

DIA 3
De manhã partimos para o Porto, onde chegaremos após uma hora e meia apro-
ximadamente. O nosso hotel será o moderno Hotel The Lodge na ribeira oposta  
ao Douro, em Vila Nova de Gaia. O almoço na Ribeira do Porto será livre. À tarde descobri-
remos a cidade com um walking-tour com um guia local. 

Incluímos no roteiro uma visita ao Palácio da Bolsa que está estreitamente ligado 
a história do Porto. Depois, uma descida até a Ribeira e travessia pela linda Ponte 
Dom Luís para visitar a famosa Bodega de vinho do Porto Burmester, com degustação  
de Vinho do Porto no final. Jantar e noite livres. 

Hospedagem no The Lodge Hotel em Vila Nova de Gaia, com fantástica vista para a cidade 
antiga do Porto. Podemos reservar uma mesa num dos restaurantes do hotel ou no Vinum, 
um projeto dos vinhos do Porto Symington, ou no Barão Fladgate onde poderão saborear 
os vinhos do Porto Taylors.

ROTEIRO DO SAL
NORTE 
7 NOITES/8 DIAS



DIA 4
De manhã recomendamos uma visita ao WOW - the World of Wine, o novo distrito 
museológico em Vila Nova de Gaia, onde poderá aprender sobre o vinho, a cortiça,  
o chocolate e a história do Porto. Cinco museus diferentes, com 2 tickets à escolha  
já incluídos no pacote de viagem.

Para o almoço sugerimos a foz do Douro e Leça de Palmeira, bairro residencial do Porto 
para desfrutar de um bom almoço à beira-mar. Tarde livre na cidade do Porto. 

Ao jantar recomendamos uma reserva no restaurante Vinum, que pertence às famosas 
caves Symington, para poder desfrutar um bom bacalhau ou uma boa carne regada  
pelos esplêndidos vinhos desta casa.

DIA 5
O quinto dia da viagem leva-nos em direção ao sul. Como este é um roteiro único  
e diferenciado, conforme a escolha da maioria do grupo, o itinerário poderá incluir paradas 
em Coimbra e/ou Fátima. Outra possibilidade é a de parar em Nazaré, charmosa vila 
piscatória que atrai surfistas do mundo todo pelas suas ondas gigantes. 

Na sequência do almoço recomendamos uma parada em Rio Maior, outro centro do Sal 
em Portugal. Vamos visitar a Loja do Sal e a realidade de uma família portuguesa que está 
ligada ao comércio do sal há 4 gerações. 

Antes de chegar a Cascais faremos uma parada em Óbidos, pequena vila medieval 
e patrimônio cultural reconhecido pela Unesco. Vale a pena passear pelas suas ruas 
estreitas e as praças pitorescas. Não deixe de degustar uma “Ginginha”, um delicioso 
licor de cereja português que tem a sua origem nesta vila e, aqui, é oferecido num copo  
de chocolate. 

No fim do dia chegaremos a Cascais, onde o alojamento será no hotel Grande Real Villa 
Italia. Este hotel de luxo tem centro de Thalassoterapia e está situado no centro da pitoresca 
vila de Cascais, hoje centro cosmopolita da região de Lisboa. Jantar livre e relaxamento.

CENTRO DE AVEIRO



DIA 6
Este dia será dedicado a conhecer Lisboa. Entrada na capital de Portugal por Belém,  
o bairro dos descobrimentos a Oeste da cidade, e onde poderemos conhecer a história  
e apreciar alguns dos monumentos ex-libris da cidade, como: a Torre de Belém, o Mosteiro 
dos Jerônimos e o Monumento dos Descobrimentos portugueses.  

Tempo livre para almoço no Terreiro do Paço. 

Durante a tarde passeio de 2 horas nos simpáticos mini-carrinhos tuktuk, para contemplar 
Lisboa desde as suas 7 colinas e conhecer os mirantes e as suas belas vistas sobre  
a cidade e o rio.

No fim do dia regresso a Cascais. Jantar e noite livre.

DIA 7  
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 8  
Dia livre e transferência para o aeroporto em tempo útil para o vosso regresso.

MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS, LISBOA



ESTE PACOTE INCLUI:

• Alojamento de 7 noites com café da manhã

• Hotel 5 estrelas em Aveiro, Porto e Lisboa

• Transfer do aeroporto de Porto para Aveiro 

• Passeio em barco Moliceiro 

• Visita ao museu Vista Alegre 

• Guia local em Aveiro 

• 2 horas de walking tour no Porto e em Lisboa 

• Entrada e visita ao Palácio da Bolsa 

• Entrada, visita e degustação nas Caves Burmester 

• Visita a Óbidos e Nazaré

• Almoço na praia de Nazaré

• 2 horas de tour em tuktuk pelos Miradouros de Lisboa

• Café com pastéis de nata durante o Passeio 

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

• Transfer para o aeroporto de Lisboa 

• Serviço de concièrge via Whatsapp durante toda a viagem

OBSERVAÇÕES:
Este roteiro será realizado em Minivan Mercedes Sprinter com Guia/motorista para grupos mínimos de 4, 6 ou 8 pessoas. Haverá 
também um segundo roteiro similar a este, mas invertido: começa em Lisboa no dia 28 de Fevereiro e termina no Algarve no dia 
7 de Março 2023. Em qualquer roteiro o viajante pode escolher em qual restaurante vai participar do jantar de lançamento do 
livro “O Mundo do Sal”, sempre com a presença de dois Chefs globais, do Brasil e de Portugal. Os hotéis indicados estão pré-
reservados até dia 20 de Janeiro de 2023. Depois esta data qualquer pedido está sujeito a disponibilidade. Poderemos oferecer 
hotéis alternativos de categoria e localização similar. 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

DESCUBRA MAIS EXPERIÊNCIAS
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São Paulo
YourWaytravel
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contato@yourwaytravel.com.br
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Rio de Janeiro
DegustaRio
Sonia Olival 
sonia@degustario.com.br
+55 21 99432-6722

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

Ribeirão Preto
Perti Viagens
Simone Perticari
facebook.com/simoneperti

https://www.excelenciadeportugal.com/

