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Des de  

695€ 

 
GC 1881 

Lisboa, Porto i Portugal central (8

Descubreix les dues principals ciutats de Portugal i les més caristmàtiques: Porto, Patrimoni Mundial, i Lisboa, capital de l’Era 

dels Descubriments. Explora el cor de Portugal, amb

el convent de Tomar i la ciutat de Fàtima, centre de peregrinatge religiós

 

Ruta suggerida 
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Lisboa, Porto i Portugal central (8

El cor de Portugal

rtugal i les més caristmàtiques: Porto, Patrimoni Mundial, i Lisboa, capital de l’Era 

l cor de Portugal, amb la ciutat universitària de Coimbra, els monastirs reials d’Alcobaça i Batalha i 

el convent de Tomar i la ciutat de Fàtima, centre de peregrinatge religiós, sense oblidar la monumental Sintra.

Itinerari suggerit 
 

 

Dia 1 .- Arribada a Lisboa. Trasllat a l’hotel. Tarda de visites.

Dia 2 i 3 .- Visites de Lisboa: Alfama, Catedral, Castell de S. Jorge, 

Monestir dels Jerónimos, fortalesa de Betlem, Jardí Botànic i museus 

nacionals. Opció de city tour organitzat.

Dia 4 .- Recollida del cotxe de lloguer i sortida cap a 

cap a Alcobaça. Nit a la zona. 

Dies 5.- Visitem el monastir de Batalha, la ciutat mo

Tomar i Fàtima. Nit a la zona o Coimbra.

 Dia 6.- Visita de Coimbra i arribada a Porto

Dia 7.- Visites recomenades  a Porto. 

Dia 8.- Visites a Porto pel mati. Trasllat a l’aeroport i vol de tornada a la 

ciutat d’origen. Opció de nit addicional (

 

Notes:  Aquesta proposta es totalment a mida. Podeu afegir dies 

Porto i rodalies:  Vila do Conde, Viana do Castelo, Barcelos, Braga, 

Guimaraes, Amarante i la riba del Minho

 

Preus i condicions: 

Inclou: trasllats aeroport-hotel a Lisboa i Porto, 

il.limitat, allotjaments en hotel 3 estrelles amb esmorzar, dossier de 

ruta (què fer, horaris, preus, mapes, suggeriments

 

No inclou: Vols internacionals a Lisboa i des de Porto

d’origen (et busquem els millors vols i més barats)

Tel:  93 804 24 15/ 682 63 62 05 

Lisboa, Porto i Portugal central (8-9 dies) 

El cor de Portugal 

rtugal i les més caristmàtiques: Porto, Patrimoni Mundial, i Lisboa, capital de l’Era 

la ciutat universitària de Coimbra, els monastirs reials d’Alcobaça i Batalha i 

, sense oblidar la monumental Sintra. 

. Trasllat a l’hotel. Tarda de visites. 

Alfama, Catedral, Castell de S. Jorge, 

Monestir dels Jerónimos, fortalesa de Betlem, Jardí Botànic i museus 

de city tour organitzat. 

Recollida del cotxe de lloguer i sortida cap a Sintra. Visita i ruta 

, la ciutat monumental de 

. Nit a la zona o Coimbra. 

Porto. Devolució del cotxe i nit. 

Visites a Porto pel mati. Trasllat a l’aeroport i vol de tornada a la 

9 dies). 

ta es totalment a mida. Podeu afegir dies a 

Vila do Conde, Viana do Castelo, Barcelos, Braga, 

Minho. 

hotel a Lisboa i Porto,  cotxe de lloguer km 

allotjaments en hotel 3 estrelles amb esmorzar, dossier de 

ruta (què fer, horaris, preus, mapes, suggeriments...), gestions. 

a Lisboa i des de Porto a la ciutat 

d’origen (et busquem els millors vols i més barats) 
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Lisboa, Sé i casc antic  Monastir dels Jerónimos 

  

Vista general de Porto 

 

Sé o catedral de Porto 

 
                         

                      Monastir d’Alcobaça, interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       Tomar 
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