
            
 
 
 
 
 
 
 

 
A Estrada Nacional 2 é a maior estrada portuguesa, cruzando o nosso território de norte a sul, desde Chaves até Faro num total de 
738 Km. É a terceira estrada mais longa do mundo no feito de atravessar completamente um país. Sendo assim, viajar na Estrada 
Nacional 2 é uma excelente oportunidade para conhecer melhor o nosso país, aprender sobre a nossa história, cultura e tradições, 
ao mesmo tempo que nos perdemos na nossa geografia.  

 

 

 

 

 

De 24 a 29 de Abril 2021 

 
1º. Dia (Sáb) – GUIMARÃES / CHAVES (KM 0) / VILA REAL / VISEU / TONDELA 

Partida do Largo República do Brasil (Campo da Feira), às 08h00 em direcção a CHAVES. Pequeno-almoço livre e visita da cidade 
com guia local com paragem para fotos junto à rotunda onde se encontra o simbólico marco do Quilómetro Zero da EN2 
principal objectivo deste circuito de Norte a Sul de Portugal continental. Almoço regional, para logo a seguir fazermos uma breve 
paragem em Vidago, para provar as famosas águas termais que nos darão saúde para a nossa viagem. De seguida, descemos 
pela sinuosa N2 até Santa Marta de Penaguião para uma visita com prova à Adega Cooperativa local. O passeio prossegue por 
Peso da Régua, Lamego até chegar a Viseu, terra de Viriato e capital da Beira Alta. Com a orientação de um guia local, vamos dar 
um passeio pelo centro histórico da cidade. Visitamos a Sé e o Museu da Cidade, antes de seguir em direcção a Tondela. Jantar e 
alojamento no SJ Tondela Hotel *** ou similar. 
 

2º. Dia (Dom) - TONDELA / GÓIS / PEDRÓGÃO GRANDE / VILA DE REI / ABRANTES / PONTE DE SÔR 

Depois do pequeno-almoço, vamos dar um passeio até Molelos, aldeia conhecida pelas suas olarias de Barro preto. Estamos na 
região de Dão Lafões, terra da famosa vitela e dos vinhos do Dão. Deixamos a aldeia de Molelos, voltamos à N2 e continuamos 
depois para Pedrógão Grande passando por Santa Comba Dão, apreciamos a lagoa da Barragem da Aguieira, Livraria do 
Mondego após um pequeno desvio pelo IP3 entre o Vimieiro e Penacova onde a N2 se encontra parcialmente submersa. 
Seguimos pois, em ritmo lento por Góis antes de chegar a Pedrógão Grande. Almoço regional em local paradisíaco. Partimos de 
Pedrógão Grande por Sertã, Vila de Rei, onde faremos uma nova paragem no Centro Geodésico de Portugal, antes de continuar 
para Abrantes, situada numa encosta junto ao rio Tejo. Aqui somos assistidos por guia local, que acompanhará o grupo numa 
visita ao centro histórico, com destaque para o Jardim da República, Largo João de Deus e o Castelo Fortaleza de Abrantes. 
Chegamos a Ponte de Sor. Instalação no Hotel Ponte de Sor *** ou similar. Jantar e alojamento. 

 

3º. Dia (Seg) – PONTE DE SÔR / MORA / MONTEMOR O NOVO / ALCÁÇOVAS / CASTRO VERDE 

Pequeno-almoço no hotel. Com a orientação de um guia local, iniciamos a visita de Ponte de Sor, uma das maiores e mais 
produtivas manchas florestais de sobreiro do planeta. Destaque para o Centro Cultural, onde é possível admirar o painel 
de 400 mil rolhas premiado pelo Guiness como o maior mosaico em cortiça do mundo. Continuação pela Barragem de Montargil 
até Mora onde visitamos o famoso Fluviário de Mora, único no país. Seguimos até à fronteira geológica entre o Ribatejo e o Alto 
Alentejo para visitar e almoçar numa herdade de referência, que apresenta o mais bonito lado que o Alentejo, a sua cultura e as 
suas gentes têm para dar (*). Depois do tradicional almoço, continuamos a nossa viagem por Montemor-o-Novo e Alcáçovas 
para visita ao Paço dos Henriques ou Paço Real da Vila, residência real de Portugal no séc. XIV e local onde foi assinado em 1470 
o Tratado de Alcáçovas, considerado o primeiro ato de globalização. Destaque para a exposição de chocalhos, comemorativa do 
título de Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO. Continuação por Ferreira do Alentejo até Castro Verde. Jantar e 
alojamento no Hotel A Esteva *** ou similar.  
 

4º. Dia (Ter) – CASTRO VERDE / ALMODÔVAR / S. BRÁZ DE ALPORTEL / ESTOI / FARO 

Pequeno-almoço no hotel. Encontro coim o guia local e início da visita aos pontos mais emblemáticos da vila, onde podemos 
realçar a Basílica Real, um templo imponente que marca de forma bem vincada o núcleo urbano da vila. O seu altar-mor  
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é revestido a talha dourada o interior coberto por riquíssimos painéis de azulejos do séc. XVIII, que retratam a Batalha de 
Ourique, episódio lendário ligado à fundação da nacionalidade. Passagem por Almodôvar para almoço e visita à Igreja  
do Sudoeste e à Igreja Matriz. Continuamos rumo o nosso destino final, passando por S. Braz de Alportel, Estoi, até chegar a FARO, 
à rotunda que ostenta o Km 738 da lendária Estrada Nacional 2. Jantar e Alojamento no Hotel Mónaco *** ou similar.               
 

5º. Dia (Qua) – FARO / QUARTEIRA / OURIQUE / GRÂNDOLA / COSTA DA CAPARICA  

Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita com guia local, desta belíssima cidade, com realce para o centro histórico, zona mais 
antiga da cidade capital da província algarvia, onde se destacam as muralhas, com acesso pelos Arcos da Vila, do Repouso 
e Porta Nova até à Catedral. Tempo também para comprar recordações nas ruas do centro da capital algarvia. Continuamos na 
direcção de Quarteira. Breve passeio pela marginal desta cosmopolita estância balnear. Almoço em restaurante local. 
A pós o almoço e terminado o périplo pela Estrada Nacional 2, partimos através das planícies alentejanas, por S Marcos da Serra, 
Ourique, Grândola, Alcácer do Sal, para Costa da Caparica. Instalação no Hotel Aldeia dos Capuchos ****, ou similar. Jantar e 
alojamento. 
 

6º. Dia – (Qui) – COSTA DA CAPARICA / SANTARÉM / TOMAR / FÁTIMA / PORTO / GUIMARÃES 

Pequeno-almoço no hotel. Partimos para Tomar. Breve visita pedonal ao centro histórico da cidade templária. Almoço regional 
Depois do almoço, continuamos a nossa viagem até FÁTIMA. Tempo para compromissos religiosos. Reunião do grupo em 
hora a determinar, e início da viagem de regresso por Coimbra Mealhada (paragem em área de serviço) e continuação até ao 
Porto e finalmente Guimarães. Chegada prevista às 20h00. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS. 
(*) Esta visita fica condicionada a recursos humanos disponíveis no momento. 

 

Preço por pessoa:   (mínimo 40 participantes) …………………………………………………………………….  560,00€ 
Suplemento quarto individual ……………………………………………………………………………………………………………..   150,00€ 
Suplemento partida do Porto (mínimo 8 participantes) …………………………………………………………………………    20,00€ 
 

Serviços incluídos: 

- Viagem em autocarro de grande turismo de acordo com as normas de higiene e segurança impostas pela DGS; 
- Guia local em todas as visitas indicadas no programa como incluídas; 
- Todas as refeições desde o almoço do 1º. Dia até ao almoço do último Dia; 
- Bebidas de acompanhamento às refeições (água mineral, vinho da casa ou refrigerantes); 
- Entradas: Nas Caves de Santa Marta, Fluviário  de Mora, Sé e Museu da Cidade em Viseu, Centro Cultural de Ponte de Sor, Paço dos Henriques em 
  Alcáçovas, Basílica Real em Castro Verde, Sé Catedral e Paço Episcopal em Faro; 
- 5 Noites nos hotéis indicados no programa ou similares 3*/4*; 
- Acompanhamento permanente da G.V.; 
- Taxas hoteleiras e de serviço; 
- IVA à taxa em vigor. 
 

Serviços não incluídos: 

- Visitas opcionais; Bebidas de marca; Extras pessoais e tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído na rubrica “Serviços incluídos”. 

 
INSCRIÇÕES / PAGAMENTO  

- No acto da inscrição o cliente deverá depositar o valor de 130€ por pessoa. 

- O restante pagamento deverá ser efectuado até 24/03/2021 

Em situações excepcionais, o cliente poderá efectuar o depósito num prazo máximo de 3 dias a contar da data da inscrição, mas nesse sentido, 
deverá avisar a agência das suas intenções. 
- A GUIMARÃES VIAGENS reserva-se o direito de anular qualquer inscrição cujo pagamento não tenha sido efectuado nas condições acima 
mencionadas. 
Não dispensa a consulta das nossas condições gerais, que forneceremos a pedido. 
 
 

 

mailto:geral@guimaraesviagens.com
http://www.guimaraesviagens.com/

