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TOT PORTUGAL                                                                                                 

         AVIO 8 DIES            

SORTIDA: 22/09/22               

PREU: 1.550€ + 45€ taxes                                      
Suplement individual: 350€               

Dipòsit: 450€                                

Resta abans: 01 Agost 2022 

Preu garantit: 22/07/22 

mailto:info@touristclub65.com


Dia 1: Origen – Porto 

Sortida de la Terminal 1 del aeroport del Prat per  

agafar el vol direcció Porto, al arribar un bus y una guia 

local ens estarà esperant, abans de anar a l’hotel farem 

una panoràmica per el Barri de Boa Vista y Foz, 

seguidament check in a l’hotel i sopar i allotjament.                       

VOL VUELING: 14h15 – 15h10 (Recomanem menjar 

alguna cosa a l’aeroport). 

Dia 2: Porto – Visita Bodegas  

Sortida de l’hotel després d’esmorzar amb la guia local 

per fer un recorregut per el centre històric, visitant la 

Catedral, l’església de Sant Francesc, l’estació de tren 

de Sao Bento, al acabar tornarem a l’hotel a dinar i a la 

tarda, anirem a visitar unes bodegues de Vi d’Oporto a 

on farem un tastet d’aquets famós vi, tot seguida abans 

de tornar a l’hotel tindrem una estona lliure per el 

Centre de Oporto, finalment sopar i allotjament a 

l’hotel.    

Dia 3: Porto – Guimaraes - Braga  

Esmozar i sortida de l’hotel direcció Guimaraes a on 

amb la guia local farem un recoregut per la població, 

pujarem al Turó de Santa per veure el Castell i la 

Capella de Sant Miquel, entrarem a Paço dos Duques, 

dinar Mariscada  en restaurant local, a la tarda sortirem 

direccio Braga, una petita població plena d’encant que 

es el lloc ideal per fer un recorregut  peu el seu centre 

hitòric visita la Catedral i pujar amb el Funicular al 

Santuari del Bom Jesus. Finalment tornarem a l’hotel 

per sopar i allotjament. 

Dia 4: Porto – Coimbra - Aveiro 

Esmorzar a l'hotel. Sortida amb una guia local per anar 

a Coimbra coneguda població per la seva Universitat, a 

on destaca la seva impressionant Biblioteca, una 

vegada feta la visita, seguirem el nostre recorregut fins 

entrar a l’església de las Santa Creu, dinarem al Centre 

i a la tarda anirem direcció Aveiro, la que diuen que es 

la Venècia portuguesa, aquí farem un petit recorregut 

per la població i qui vulgui podrà fer un recorregut amb 

góndola (no inclòs en el preu 10€), tindrem una estona 

lliure, tot seguit tornarem a l’hotel per sopar i 

allotjament. 

 

Dia 5: Porto – Fàtima – Batalha - Lisboa  

Esmorzar a l'hotel i check out de  sortida per anar 

direcció Fàtima per fer el canvi de guia i de bus, després 

de fer una visita guiada y un petit recorregut, dinarem 

i a la tarda anirem a Batalha a on hi trobem el monestir  

 

 

de Santa Maria da Vitoria, verdadera joia del patrimoni 

arquitectònic portuguès, a continuació sortirem 

direcció Lisboa, arribada a la Capital portuguesa per fer 

el Check in i allotjament i sopar a l’hotel.   

Dia 6 Lisboa – Mirador de Cristo Rei 

Esmorzar a l'hotel i sortida per fer una panoràmica de 

la ciutat i tot seguit conèixer els monuments mes 

significatius de la ciutat, el Convent dels Jerònims, el 

barri de Belen i la Torre de Belen, dinarem en 

restaurant al centre i a la tarda anirem fins el mirador 

de Cristo Rei, al acabar temps lliure al centre de la 

ciutat fins l’Hotel de sopar i allotjament a l’hotel.  

Dia 7 Lisboa – Sintra – Cascais- Estoril  

Esmorzar a l'hotel i sortida direcció Sintra per fer una 

panoràmica i  veure el castell del Moro, el Palau de 

Pena i el Palau de Vila a on entrarem, tot seguit 

sortirem direcció Cascais però abans ens aturarem al 

Cabo da Roca, al arribar a Cascais dinarem, a la tarda 

podem fer un petit recorregut per veure la seva badia i 

el penya segat do Inferno, avui també aprofitarem per 

visitar Estoril , passejar per el passeig marítim, al acabar 

tornarem a l’hotel per sopar i allotjament.  

 

Dia 8 Lisboa – Origen  

Esmorzar a l'hotel, fer check out de sortida i amb el us 

i la guia local anirem a visitar l’església de Sant Roque 

el Barri del Chiado, finalment el bus ens portarà a 

l’aeroport per agafar el vol de tornada a Barcelona, fi 

dels nostres serveis. 

VOL VUELING: 14H00 / 16H55 (Recomanem menjar 

alguna cosa a l’aeroport) 

                      

EL VIATGE INCLOU 

• Avió anada i tornada 

• Guia acompanyant des de Barcelona 

• 4 nits Hotel Porto + 3 Nits Hotel Lisboa 

• Bus local per a tots els dies 

• Tots el àpats menys els dinars del dies de sortida i 

tornada que estem en ruta. (begudes no incloses).       

• Guies locals per tots el dies  

• Totes les Entrades incloses  

• Assegurança de viatge i anul·lació Covid19 

• Maleta de 25 kg + Maleta de 10 kg + Bossa de Ma 

   


