
Portugal Lusitano Tour                

 Fly & Ride  

Pelas mais belas estradas e 

caminhos de Portugal 

vamos viver a historia  e a 

cultura deste pais, provar a 

sua requintada gastronomia  

, descansar nas melhores 

unidades hoteleiras assim 

como nos deslumbrar com 

as fantásticas  paisagens 

ao longo dos dias pelo que  

todas as condições estão 

garantidas num tour todo 

ele em Luxury Travel  

Total de dias de viagem  10 

Inicio e final em Lisboa 

Distancia  aprox 2100Kms 

Distancias diárias – entre 

160 e 360 quilómetros. 
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Portugal Lusitano Tour              
 Fly & Ride  

Este Tour leva-nos pela 

historia , cultura e beleza 

natural deste fantástico pais 

e destina-se a todos aqueles 

que se querem surpreender 

e maravilhar com o que 

Portugal tem de melhor para 

oferecer. 

Com uma orientação 

turística vamos disfrutar de 

intensos e espetaculares 

dias , fazendo visitas a 

monumentos e tomando 

conhecimento com a cultura 

Lusitana. 

Pelo Litoral até ao Interior, 

Minho e Beira Alta , Beira 

Baixa e alto Alentejo , um 

pais para descobrir. 
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Portugal Lusitano Tour              
 Fly & Ride  

1º dia – Lisboa 

Dia de receção dos 

participantes no aeroporto , 

transfere ao hotel pelo nosso 

staff , welcome drink , 

apresentação do Tour  e  em 

hora a combinar jantar de 

boas vindas . 

 

Alojamento em hotel 4* 

 

ADVenture-se connosco 
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Portugal Lusitano Tour              
 Fly & Ride  

2º dia –Lisboa – Coimbra 

aprox 300 Km  

Inicio do Tour com saída em 

direção a Óbidos ( por AE ) 

uma vila Medieval , de onde 

rumamos á Nazaré  

importante vila piscatória ,  

Alcobaça , Batalha onde 

visitamos seu  imponente 

Mosteiro , Fátima local de 

culto e tradição, e Coimbra 

(por AE ) cidade dos 

estudantes com suas 

Universidades que iremos 

também visitar. 

Chegada prevista pelas 

18.00h ao hotel   

*- AE- Auto Estrada c/ Pedágio  

    

 

4 

www.advadventuretours.com   - adv.adventuretours@gmail.com 



Portugal Lusitano Tour              
 Fly & Ride  

3º dia – Coimbra – Porto 

aprox 160Km 

Neste dia seguimos com 

destino á costa nova e suas 

casas típicas , Aveiro a 

conhecida Veneza 

portuguesa e o Porto a mais 

importante cidade do norte 

de Portugal com toda a sua 

beleza e esplendor. 

Vista da cidade pela tarde 

em bus turístico e passeio de 

barco no rio Douro vão 

tornar este dia em algo 

memorável. Jantar em 

restaurante típico na Ribeira  

ADVenture-se Connosco    
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Portugal Lusitano Tour              
 Fly & Ride  

4º dia – Porto -Mesão Frio 

aprox 230Km  

Saída do nosso hotel em 

direção ao Douro sempre ao 

longo da estrada N 222 

considerada uma das mais 

belas da Europa , chegada a 

Lamego para visita do 

Santuário de onde seguimos 

para visitar uma famosa quinta 

para prova de vinhos da região 

seguindo depois para o pinhão  

peso da Régua e Mesão frio   

 Este dia marca a entrada no 

alto douro vinhateiro um dos 

pontos altos deste Tour. 

Chegada ao hotel pelas 18.00 

horas 

Jantar em restaurante Típico   
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Portugal Lusitano Tour              
 Fly & Ride  

5º dia Mesão Frio- Valença 

do Minho aprox 250Km 

Mais um fantástico dia pelo 

que Portugal tem de melhor 

para visitar, a bela Amarante, 

Guimarães cidade histórica e 

berço da nação , Braga a 

cidade dos Arcebispos, 

Ponte de Lima inicio da 

região do Minho e do vinho 

Verde , Viana do Castelo 

com a sua exuberância , e 

Valença do Minho ,tudo num 

extraordinário dia.   

Chegada a Pousada de 

Valencia ou similar pelas 

18h. Jantar típico de Tapas 

em Espanha . 
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Portugal Lusitano Tour              
 Fly & Ride  

6º dia Valença do Minho 

Vila nova de  Foz Côa 

aprox 360Km 

Dia de travessia do Minho 

com passagem nas mais 

emblemáticas vilas e 

principais cidades , Arcos de 

Valdevez , Soajo , Lindoso , 

entrada em Espanha por 

Lobios , Gerês , Vieira do 

Minho , Cabeceiras de Basto 

Vila Pouca de Aguiar e Vila 

nova de Foz Côa  conhecido 

pelas suas gravuras 

rupestres.   

Chegada ao Turismo de 

Habitação pelas 18h.  

 

 

 

8 

www.advadventuretours.com   - adv.adventuretours@gmail.com 



Portugal Lusitano Tour              
 Fly & Ride  

7º  Foz Côa - Marvão 

aprox-320Km  

Saída cedo do hotel para 

mais um emocionante dia 

com destino á serra da 

Estrela com passagem na 

Vila histórica de Trancoso , 

Seia com visita e almoço 

no Museu do pão , 

Travessia do Maciço 

central da Estrela em 

direção á Covilhã , Vila 

Velha do Rodão e suas 

majestosas portas , e 

Marvão vila medieval.      

Alojamento na Pousada do 

Marvão ou similar  
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Portugal Lusitano Tour              
 Fly & Ride  

8º dia Marvão - Évora 

aprox 250 Km  

Continuando o Tour vamos 

rumar em direção á cidade 

de Évora Património da 

Humanidade , passando na 

igualmente importante 

cidade de Elvas com visita 

de seus monumentos onde 

entramos novamente em 

Espanha para a vila de 

Olivença outrora Portuguesa 

, Monsaraz e Évora . 

Visita dos Monumentos pela 

tarde   

Jantar em restaurante Típico 
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Portugal Lusitano Tour              

 Fly & Ride  

9º dia Évora – Lisboa 

aprox 180 Km  

Saída do hotel com destino 

a Lisboa com passagem 

em Montemor e Setúbal . 

Entrega das motas e 

transfer ao hotel pelo 

nosso staff. 

Em hora a combinar jantar 

de despedida em 

restaurante típico 

português. 

ADVenture-se connosco 
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Portugal Lusitano Tour              
 Fly & Ride  

10º dia Partida  

Em hora a combinar 

transfer do hotel ao 

aeroporto pelo nosso staff. 

Fim dos nossos serviços. 

Possibilidade de trazer os seus 

acompanhantes , familiares ou 

amigos e eles seguirem o seu 

Tour em viatura de apoio 

consulte-nos 

Possibilidade de extensão 

da sua estadia para visita 

de Lisboa Monumental ou 

outros destinos á sua 

escolha ,consulte-nos. 

ADVenture-se connosco   
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Portugal Lusitano Tour        

 Fly & Ride  

Incluído :  

9 noites em hotel de  4* em 

regime de  quarto duplo 

partilhado c/ café da manhã 

9 Jantares  

aluguer de mota BMW R 1200 

GS (equipada )  

visita da cidade do Porto em 

Bus Turístico                  

Passeio de barco no rio Douro  

prova de vinhos no Douro 

Seguro Multiviagens           

Tour Leader Português em 

moto                                  

viatura de apoio para 

bagagens e assistência  

*- outros modelos de mota 

disponíveis para aluguer , 

consulte-nos 
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Não Incluído:  

Almoços, combustível,  

portagens, bebidas as 

refeições, despesas de caracter 

pessoal ,gratificações, entradas 

em monumentos etc. 

Participante / Condutor  em 

mota de aluguer:  2,450.00€ * 

Passageiro/Garupa 1,550.00€* 

Suplemento Single  400.00€ * 

 * consulte a Politica de 

Cancelamento e reembolso  

* Aos valores apresentados 

acresce iva á taxa legal de 23% 

Tour Sujeito a um mínimo de 12 

participantes.  

Possibilidade de  uso de moto 

própria : Participante Condutor 

= 1,350.00€   
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Termos e Condições, Politica de Cancelamento e reembolso do Tour  
 
No ato da sua inscrição deve proceder ao pagamento de 30% do valor do tour , 
sendo que os restantes 70% podem ser liquidados em parcelas ou na totalidade 
até 45 dias anterior á data de inicio do Tour  
Deverá fazer o seu pagamento para : 
IBAN: PT50 0010 0000 2466 3870 0019 4 SWIFT/BIC BBPIPTPL     
Deverá ainda enviar os seus comprovativos de pagamento para: 
Adv.adventuretours@gmail.com  

 
Para informações gerais consulte o nosso site em:  
http://www.advadventuretours.com/condicoes-gerais 
 
peça a sua ficha de inscrição em : adv.adventuretours@gmail.com  
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