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PORTUGAL, SEU INTERIOR, SUA BELEZA  

Através na famosa Estrada Nacional 2 

6 DIAS de VIAGEM – a pedido 
 

1º DIA – A. METROPOLITANA DE LISBOA ou COIMBRA ou PORTO / CHAVES (km) 

Saída de local e hora a indicar e viagem por A1 com a nossa primeira paragem a ser efectua em Coimbra (possibilidade de 

entradas), pausa de repouso e prosseguimento até á maravilhosa cidade do Porto. Almoço em restaurante local. Às 

14h30, reinicio da nossa vigem e entrada dos participantes do Porto, para e através da A7 e A24, chegarmos a Chaves, 

breve passeio no centro histórico, onde vamos proporcionar a prova dos famosos pastéis de Chaves. Chegada Instalação 

no hotel, Jantar e alojamento. 

 

2º DIA – CHAVES / RÉGUA / VISEU (Km 175) 

Pequeno-almoço e saída até á rotunda, para de forma simbólica iniciarmos a estrada nacional 2, desde o km 0. 

Prosseguimos por Vidago, pausa para admirarmos os maravilhosos jardins do famoso Vidago Palace Hotel e continuação 

por Vila Real, descendo a sinuosa N2 até Santa Marta de Penaguião (visita a adega cooperativa local) e chegada ao fim da 

manhã á Régua. Almoço em restaurante local. De tarde, efectuamos visita ao Museu do Douro para nos darem a conhecer 

a história da região e do vinho do porto, continuando depois pela mesma estrada té Lamego, breve pausa no centro da 

cidade e no famoso Santuário da Nossa Senhora dos Remédios, local que atrai anualmente milhares de turistas. 

Prosseguimento pela região conhecida como a Lusitânia até á sempre bela cidade de Viriato – Viseu, instalação no hotel, 

Jantar e Alojamento.  

 

3º DIA – VISEU / TONDELA / SERTÃ / ABRANTES (km 213)  

Pequeno-almoço e a pé vamos passear no centro histórico desta emblemática cidade, visitando a Sé e o Museu da Cidade. 

Retomamos o nosso bus e viajamos com destino a Tondela, a fim de podermos ver a aldeia que é conhecida pelas suas 

olarias – Molelos, entrando assim, na famosa região de Dão Lafões, famosa pela sua vitela e vinhos. Almoço em 

restaurante local com ementa regional. De tarde, continuação por Penacova, pausa para desfrutar de vista única sobre o 

mondego, seguindo entre as serras do Açor e da Lousã e na muito sinuosa EN2, com a calma que este trajecto obriga, para 

podermos desfrutar das suas maravilhosas paisagens, até Pedrogão Grande e Sertã, município do distrito de Castelo 

Branco bem no centro de Portugal, atravessada pela popular Estrada Nacional 2. Entalada entre duas ribeiras, as suas 

margens férteis terão atraído os povos desde cedo. Em 1174 a Sertã foi doada à Ordem do Hospital por Do m Afonso  

 



 

Rua Prof. Correia de Araújo, 593 Loja 24 | 4200-025 Porto | Telf: 225081240  
Lisboa | Telf: 217900610  

E-mail: geral@flashviagens.com  | www.flashviagens.com 
 

Alvará 739/94 
MAT. CONS. REG. COM. DO PORTO Nº 51472 | CAP.SOCIAL 109.736€ | CONT. Nº 503278718 

 
 

 

Henriques. Foi elevada a vila em 1455. Tempo livre para podermos ver o Castelo da Sertã e a Capela de São João 

Baptista. Prosseguimento até Abrantes, na encosta do rio tejo. Instalação no hotel, jantar e alojamento. 

 

4º DIA – ABRANTES / ÉVORA / CHAVES (km 135) 

Pequeno-almoço e viagem para um dia inesquecível, atravessando o tejo e o Ribatejo, por Ponte de Sor, barragem de 

Montargil (breve pausa), até Mora, onde em tempo livre visitar o Fluviário de Mora é um aquário público dedicado aos 

ecossistemas de água doce, privilegiando o conhecimento da sua diversidade, importância e relação com a humanidade. 

Foi inaugurado a 21 de Março de 2007 e ao longo da visita ficará a conhecer algumas das espécies dulçaquícolas de 

Portugal da nascente até à foz, outras que ocorrem na Península Ibérica, e também da bacia hidrográfica do rio Amazonas 

e dos grandes lagos africanos do vale do Rift. Com a água doce como tema transversal a diversas áreas de conhecimento e 

culturas, a visita a este aquário é um local de sensibilização para cuidarmos desses ecossistemas que albergam uma 

enorme diversidade, apesar da água doce disponível em estado líquido à superfície constituir somente 0,01% de toda a 

água do planeta Terra. Finda a visita, continuação até Évora, instalação no hotel, almoço, jantar e alojamento. De tarde, 

iniciamos com orientação de guia local, visita desta importante cidade património da humanidade desde 1986 

e do qual destacamos, ruínas séc. XIX, Palácio D. Manuel séc. XV-XVI, Igreja de S. Francisco séc. XV-XVI, Capela 

dos ossos séc. (entrada incluída) XVIII, Praça do Giraldo, Fonte Henriquina séc. XVI, Igreja de Santo Antão séc. 

XVI, 1 dos passos da via-sacra séc. XVIII, Sé catedral séc. XII a XVIII, (entrada incluída) fachadas do paço 

Arquiepiscopal, do palácio da inquisição e das casas pintadas, Templo de Diana séc. I, Largo das portas de 

Moura, Igreja do Carmo séc. XVII, Igreja da Misericórdia séc. XVI, fachada do convento da Graça séc. XVI. Partes 

das muralhas romana séc. III, e medieval séc. XIV e XVI e partes da muralha seiscentista séc. XVII. Finda a visita 

regresso ao hotel. 

 

5º DIA – ÉVORA / CASTRO VERDE / FARO (km 245) 

Pequeno-almoço e viagem de novo pela EN2, atravessando as planícies alentejanas, efectuando uma primeira paragem 

para visitar um dos famosos lagares de azeites, prosseguindo até à Herdade de Santa Vitória, para almoço em 

restaurante/hotel local. De tarde e mantendo a EN2, continuação até Castro Verde, visita á Basílica de Nossa Senhora da 

Conceição, onde a sua colecção de azulejos expostas em todas as paredes do monumento, nos fazem reviver momentos 

únicos. Prosseguimento por Almodôvar, São Bras de Alportel e chegada a Faro, através da rotunda que ostenta o KM 738 

da mítica Estrada Nacional 2. Instalação no hotel, jantar e alojamento. 
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6º DIA – FARO / LOCAL DE SAÍDA (km) 

Pequeno-almoço e breve visita a pé pelo centro histórico da capital do Algarve. Findo o périplo da famosa estrada 

nacional 2, retomamos o nosso bus para sairmos em direcção a Lisboa, saída dos passageiros aqui entrados e para os 

restantes, almoço e tempo livre na capital de País. De tarde e em hora a indicar, prosseguimento por A1, Coimbra, saída 

dos passageiros aqui entrados e para os restantes, continuação até á Cidade do Porto.   

 

 

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS / CONDIÇÕES DA VIAGEM 

 

 
Preço por pessoa base quarto duplo, de acordo com numero de participantes; 
 
SAIDA DE AEREA METROPOLITANA DE LISBOA 
Base 40 PAX -------------------------------------------------------------  € 
Suplemento para viagem com estada em quarto individual --- €  
 
 
SAIDA DE AEREA METROPOLITANA DE PORTO 
Base 40 PAX -------------------------------------------------------------  € 
Suplemento para viagem com estada em quarto individual --- €  
 
 
SAIDA DE AEREA METROPOLITANA DE COIMBRA 
Base 40 PAX -------------------------------------------------------------  € 
Suplemento para viagem com estada em quarto individual --- €  
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Os preços incluem: 
 

 Viagem em luxuoso autopullman, durante todo do percurso.  

 Estadia conforme programa, base quarto duplo em REGIME DE PENSÃO COMPLETA, em hotéis categoria 3/4*  

 Refeições de acordo com programa, com menus de grupo pré determinados de acordo com a gastronomia local, 
com pratos fixos e bebidas incluídas;     

 Guias locais nas visitas indicadas 

 Todas as visitas e entradas mencionadas no programa como incluídas; 

 Seguro Viagens incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção de viagem 
conforme apólice que juntamos em anexo; 

 Assistente Flash durante toda a viagem 

 1 Grátis no grupo em base meio duplo;  

 Assistência telefónica 24 horas; 

 Condições gerais de acordo com nossa programação Europa. 

Excluindo: 

Todos os serviços não indicados, extras de caracter pessoal na viagem, hotéis e restaurantes. 

 

 

 

 


