Agências de Viagem
Alentejo
Beja
Abreu / Beja
Morada: Rua da Liberdade, 1-B

7800-457 Beja

Telefone: +351 284 313 230 Fax: +351 284 313 239
E-mail: beja@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt

Coruche
Best Travel / Coruche
Morada: Praça da Liberdade, 19

2100-121 Coruche

Telefone: +351 243 611 200 Fax: +351 243 611 209
E-mail: coruche@besttravel.pt Website:
http://www.besttravel.pt

Sines
Best Travel / Sines
Morada: Rua Poeta Aleixo, 1

7520-171 Sines

Telefone: +351 269 750 190 Fax: +351 269 750 199
E-mail: sines@besttravel.pt Website:
http://www.besttravel.pt

Algarve
Portimão
Santana & Vidal - Circuitos Turísticos, Lda.

TUI / Portimão

Morada: Rua Drº.António José de Almeida, 21 - r/c - Esqº.
8500-017 Alvor
Telefone: +351 282 458 547 Fax: +351 282 458 547

Morada: Rua Júdice Biker, 9 8500-701 Portimão

E-mail: carlos_santana1@hotmail.com

Telefone: +351 282 410 210 Fax: +351 282 410 215
E-mail: portimao@tuiviagens.pt Website:
http://www.tuiviagens.pt

Viagedencantar - Agência de Viagens, Lda.
Morada: Sítio das Castelhanas, Montes de Alvor8500-050
Portimão
Telefone: +351 282 418 008 Fax: +351 282 418 008
E-mail: valdevezviagens@inforvez.com

Açores
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Ilha de São Jorge
Aquarius - Viagens e Turismo
Morada: Rua Infante D. Henrique, 21

9800-554 Velas

Telefone: +351 295 432 006 Fax: +351 295 432 008
E-mail: aquariustravel@mail.telepac.pt Website:
http://www.viagensaquarius.com

Centro de Portugal
Albergaria-a-Velha
AVS Tours Turismo
Morada: Avª. Drº. Bernardino Máximo Albuquerque, 42
3850 - 017 Albergaria-a-Velha
Telefone: +351 234 523 360 Fax: +351 234 527 954
E-mail: info@avstours.com

Coimbra
Passe Partout - Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Rua Carlos Seixas, 263 3030-177 Coimbra
Telefone: +351 239 713 325 Fax: +351 239 717 166
E-mail: es.gerencia@passepartout.webside.pt Website:
http://www.passepartout.pt

Leiria
Capitaltur - Viagens e Turismo
Morada: Av Combatentes da Grande Guerra, 48 - Loja 1
2410-128 Leiria
Telefone: +351 244 830 810 Fax: +351 244 812 484
E-mail: geral@capitaltur.pt Website:
http://www.capitaltur.pt

Tomar
Listartour Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Avª. Torres Pinheiro, 104

2300-538 Tomar

Telefone: +351 249 322 358 Fax: +351 249 312 582
E-mail: geral.tomar@listartour.pt
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Viseu
Almeida Viagens / Viseu
Morada: Rua Miguel Bombarda, 33 R/C

3510-089 Viseu

Telefone: +351 232 471 151 Fax: +351 232 471 400
E-mail: viseu.centro@almeidaviagens.com Website: http:
//www.almeidaviagens.com;http://www.porto.almeidaweb
.com

Lisboa Região
Lisboa
Across - Luxury Travel & Safaris

Best Travel / Alvalade

Morada: Campo Grande, 220-B

Morada: Rua José D' Esaguy N. 6 C

1700-094 Lisboa

1700-267 Lisboa

Telefone: +351 21 781 74 70

Telefone: +351 21 842 70 40 Fax: +351 21 842 70 49

E-mail: travel@across.pt

E-mail: alvalade@besttravel.pt Website:
http://www.besttravel.pt

DOC DMC- Services Events & Wine
Morada: Avenida da Liberdade, 258 - 9º 1250 - 149
Lisboa
Telefone: +351 21 324 20 00 Fax: +351 21 324 20 09

Intertur Organização Mundial de Intercambio
Turistico, Lda.

E-mail: info@doc-dmc.com Website: http://www.docdmc.com

Telefone: +351 21 319 37 60 Fax: +351 21 314 52 90

Rossitur Travel
Morada: Rua Julieta Ferrão, nº12, Bloco A - Escritório
9021600 - 131 Lisboa
Telefone: +351 21 352 66 00/01 Fax: +351 21 352 65 99
E-mail: reservas.lisboa@rossitur-travel.com Website:
http://www.rossitur-travel.com

Morada: Av. da República, 22-A

1050-192 Lisboa

E-mail: geral@intertur.webside.pt

Ultratur Portugal - Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Av. 5 de Outubro, 115 - 3º G

1050-052 Lisboa

Telefone: +351 21 782 67 20 Fax: +351 21 797 62 93
E-mail: lisboa@ultratur.com

Vega - Agência de viagens e turismo Internacional,
Lda.
Morada: Calçada Marquês de Abrantes, 43 - 1º Dtº
1200-718 Lisboa
Telefone: +351 21 397 60 53 Fax: +351 21 397 60 58
E-mail: vega@vega.pt Website: http://www.vega.pt

Mafra
Palma & Palma-Agência de Viagens Lda
Morada: Largo de Sto. António, 5 B 2665-584 Venda do
Pinheiro
Telefone: +351 21 966 73 20 Fax: +351 21 966 73 23
E-mail: vpinheiro@besttravel.pt Website:
http://www.besttravel.pt

Madeira
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Funchal
Algarve Tours

Ama Viagens

Morada: Rua D. Carlos I, 11 B - 2º 9050-041 FUNCHAL

Morada: Núcleo Residencial dos Ilheús Rua Infante
Santo, 4, loja 4 9000-012 FUNCHAL
Telefone: 291745613 Fax: 291744387

Telefone: 291200800 Fax: 291200822
E-mail: comercial.fnc@algarve-tours.pt Website:
http://www.algarve-tours.pt

Coralina - Viagens e Turismo
Morada: CC Monumental Lido, 2º andar Estrada
Monumental 9000-100 FUNCHAL
Telefone: 291776106 Fax: 291766324
E-mail: coralina@netsapo.pt

E-mail: amaviagens@hotmail.com

Intervisa - Funchal
Morada: Rua dos Aranhas, 9 9000-044 Funchal
Telefone: + 351 291 203 900 Fax: +351 291 203 921
E-mail: funchal@intervisa.pt;
gabriel.goncalves@intervisa.pt Website:
http://www.intervisa.pt

Planeta Azul
Morada: Estrada Munumental, 372 Gal. Com. Jardins
d?Ajuda, Loja G 9000-116 FUNCHAL
Telefone: 291765321 Fax: 291765322
E-mail: info@planetaazulmadeira.com

Ilha de Porto Santo
Lazermar
Morada: R. João Gonçalves Zarco, 66 9400-166 PORTO
SANTO
Telefone: 291983901 Fax: 291984399

Porto e Norte
Braga
Abreu / Braga
Morada: Av. Central, 171

4710-228 Braga

Telefone: +351 253 200 540 Fax: +351 253 200 549
E-mail: braga@abreu.pt Website: http://www.abreu.pt

Mirandela
Agência de Viagens e Turismo Pérola do Tua
Morada: Avª. Varandas do Tua, nº. 1º fracção O 5370 212 Mirandela
Telefone: +351 278 261 479 Fax: +351 278 261 263
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Paços de Ferreira
Best Travel / Paços de Ferreira
Morada: Rua Tenente Leonardo Meireles, 153 4590-516
Paços de Ferreira
Telefone: +351 255 868 130 Fax: +351 255 868 139
E-mail: pacosdeferreira@besttravel.pt Website:
http://www.besttravel.pt

Paredes
Halcon / Paredes
Morada: Rua Serpa Pinto 129, loja 14 4580-204 Paredes
Telefone: +351 255 784 430 Fax: +351 255 784 432
E-mail: halcongg69@halcon-viajes.es

Porto
Ag. V. Halcon - R. de Ceuta no Porto

Clube Viajar / Porto

Morada: Rua de Ceuta, nº. 89

Morada: Rua Júlio Dinis, 739 4050-326 Porto

4050 - 191 Porto

Telefone: +351 22 207 61 80 Fax: +351 22 207 61 89

Telefone: +351 22 605 23 00 Fax: +351 22 600 34 52
E-mail: boavista@clubeviajar.pt Website:
http://www.clubeviajar.pt

Santo Tirso
Nortenha - Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Rua Dr. António Augusto Pires de Lima, 12
4780-443 Santo Tirso
Telefone: +351 252 852 571 Fax: +351 252 857 389
E-mail: nortenhaviagens@gmail.pt

Vila Nova de Famalicão
Abreu / Vila Nova Famalicão
Morada: Avª. General Humberto Delgado, 10 4760-001
Vila Nova de Famalicão
Telefone: +351 252 308 840 Fax: +351 252 308 849
E-mail: famalicao@abreu.pt Website:
http://www.abreu.pt

Vila Nova de Gaia
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Aeromar / Gaia

Ag. V. Portugal 2000/Sede

Morada: Av. da República, 2062 r/c 4430-195 Vila Nova
de Gaia
Telefone: +351 22 372 10 49 Fax: +351 22 372 10 59

Morada: Av. da República, 1466
Gaia
Telefone: +351 22 371 60 56

E-mail: aeromar.gaia@mail.ptprime.pt Website:
http://www.aeromar.pt

E-mail: geral@lanstours.com

4430 - 193 Vila Nova de

Vila Real
Realvitur - Viagens e Turismo, Lda.
Morada: Largo do Pioledo - Bloco B, r/c5000-596 Vila
Real
Telefone: +351 259 340 800 Fax: +351 259 340 810
E-mail: realvitur@mail.telepac.pt. Website:
http://www.realvitur.pt
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Golfe
Algarve
Lagoa
Pestana Golf Academy
Morada: Apartado 10118400 Carvoeiro
Telefone: +351282 340 440 Fax: +351 282 340 449
E-mail: dlga@pestana.com Website:
http://www.pestanagolf.com

Silves
Oceânico Academy Course
Morada: Amendoeira Golf Resort Morgado da Lameira
8365-023 Alcantarilha
Telefone: +351 289 310 330 - 282 320 800 Fax: +289
310 393 - 282 313 760
E-mail: bookings@oceanicogolf.com Website:
http://www.oceanicogolf.com

Centro de Portugal
Coimbra
Academia de Golf da Quinta das Lágrimas
Morada: Rua António Augusto Gonçalves - Santa Clara
3041-901 Coimbra
Telefone: +351 239 802 388 Fax: +351 239 441 695
E-mail: lagrimasgolfe@oninet.pt Website:
http://www.quintadaslagrimas.pt/golfe
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Sobre Portugal
De autocarro

De Comboio

É também possível chegar a Portugal de autocarro. Os percursos
internacionais em território português são disponibilizados pelas
empresas Eurolines (www.eurolines.fr) e Intercentro
(www.internorte.pt)Serviços regulares de autocarros ligam (...)

A CP - Comboios de Portugal (www.cp.pt), disponibiliza uma
vasta rede de comboios que cobre todo o território continental
português, assegurando também ligações internacionais para
Vigo, Madrid e Paris.Existem várias opções, para (...)

Franquias Aduaneiras

Viajar com Animais

PAÍSES DA UNIÃO EUROPEIAOs viajantes provenientes de países
pertencentes à União Europeia, poderão transportar consigo na
sua bagagem, mercadorias para uso pessoal que não devem
exceder os seguintes limites:Produtos de tabaco:- 800 cigarros(...)

Entrada em Portugal de cães e gatos provenientes de Estadosmembros da União EuropeiaÉ necessário apresentar um
passaporte emitido por um veterinário habilitado pela autoridade
competente que: - deve conter a indicação do nome e endereço
do (...)
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Sugestões
Descobrir o estilo manuelino

Enoturismo

Nascido da vontade de um rei e do génio criativo que se vivia em
Portugal no século XVI, a arte manuelina é uma expressão
artística genuinamente portuguesa. Os Descobrimentos
trouxeram grande riqueza e conhecimento a Portugal. Nessa
época, os (...)

Portugal é um país de forte tradição vitivinícola, e a excelente
qualidade dos seus vinhos tem reconhecimento em todo o
mundo, sendo numerosos os prémios e distinções conquistados
em concursos internacionais. E para os apreciar e conhecer, (...)

Marinas e Portos de recreio

Festas e Devoções
Num ato de fé ou pelo simples prazer da descoberta,
encontramos em Portugal vários motivos de visita e celebração
religiosa e outros tantos percursos de busca interior. Portugal, a
mais antiga nação da Europa, com fronteiras definidas desde o
(...)

Atracar em porto seguro está sempre ao alcance de quem
navega ao longo da costa portuguesa. De norte a sul e nas ilhas
da Madeira e Açores são muitas as marinas e portos de recreio
equipados com todos os serviços para receber bem aqueles que
(...)

À descoberta do barroco

Templários
Inspirados pelos mistérios da história dos Cavaleiros da Ordem
do Templo e pela sua simbologia plena de mensagens ocultas,
podemos fazer uma viagem à descoberta dos tesouros
templários em Portugal. A Ordem dos Templários estabeleceuse em (...)

Percorremos o país de norte a sul, com uma incursão aos
arquipélagos da Madeira e Açores, para conhecer os fascinantes
ícones que ilustram a “Idade de ouro” de Portugal.Tendo
chegado ao nosso país mais tarde do que ao resto da Europa, o
(...)

Alentejo
Gastronomia do Alentejo
A criatividade e a imaginação na utilização de ingredientes muito
simples fizeram da gastronomia alentejana uma surpresa de
sabores e uma prova da hospitalidade dos alentejanos.Em
tempos, foi uma região de trigo e de grandes planícies onde as
(...)

Alcácer do Sal
Fim de semana em Troia
Passeios de barco à procura de golfinhos, praias a perder de
vista, restaurantes com peixe fresquinho e esplanadas em cima
da areia... é a mais simples descrição de umas férias em Troia,
ideal para viajar em família.A cerca de uma hora de (...)

Beja
Visitar Beja
Visitamos Beja numa atmosfera de paz e descobrimos histórias
de conquistas e de amores escondidos.Começamos por visitar a
Torre de Menagem do Castelo, tão importante nas lutas para
defender as fronteiras de Portugal. Com 40 metros de altura e
(...)
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Elvas
Visitar Elvas
Perto da linha de fronteira, Elvas lutou para manter a
independência de Portugal e a sua história. E assim se tornou um
exemplo para toda a humanidade.Somos recebidos na cidade
por um grandioso Aqueduto com 7 km e 843 arcos, construído
pelo mesmo (...)

Évora
Évora, Património da Humanidade
Évora, é uma cidade que é um livro de história de arte
portuguesa.Para a visitar, a melhor forma de o fazer é a pé,
percorrendo as ruas estreitas, de casas brancas, para se ir
descobrindo os monumentos e os pormenores que revelam a
história (...)

Tróia
Jogar golfe perto de Lisboa
O clima ameno e a beleza das suas paisagens litorais faz de
Lisboa uma região de golfe muito apreciada por golfistas de todo
o mundo.Assinados por arquitetos já conhecidos pelos percursos
desafiantes como Robert Trent Jones, Rocky Roquemore, (...)

Algarve
Diversão em família no Algarve

Gastronomia do Algarve

Com um clima ameno durante todo o ano, é fácil perceber
porque é que o Algarve é a escolha óbvia para umas férias
repletas de diversão para toda a família. Mas os dias divertidos
não se resumem aos banhos de sol e mar e ao desporto que (...)

Do mar vêm peixes e mariscos fresquíssimos, os principais
ingredientes na cozinha algarvia. Juntam-se-lhes legumes e
frutos a que o sol sublimou os sabores, e estão reunidos os
elementos para uma experiência gastronómica que não vamos
(...)

Marinas e Portos de Recreio do Algarve
Quem vem de barco para o Algarve, encontra ao longo da costa
algarvia muitos locais onde pode aportar em segurança. As
Marinas e Portos de Recreio oferecem todas as comodidades e
serviços que possam vir a ser necessários e possuem muitos
espaços (...)

Praias do Algarve
Dos longos areais protegidos por falésias douradas às pequenas
baías aninhadas entre rochedos, o Algarve tem praias para todos
os gostos. Em comum oferecem a certeza de umas férias
perfeitas ao sol. E quais são os ingredientes desta oferta? O (...)

Navegar na costa algarvia
Com cerca de 200 quilómetros de costa, um clima excelente e
águas calmas, o Algarve é ótimo para navegar, mesmo não
sendo dono de um barco, já que há sempre a hipótese de alugar
ou de nos juntarmos aos cruzeiros que dão a conhecer a beleza
(...)

Vilamoura e a sua marina
Moderna, animada e sofisticada, Vilamoura desenvolveu-se à
volta da marina e é hoje em dia uma das maiores estâncias de
lazer da Europa. A localidade é todo um empreendimento
turístico construído a partir da década de 70 do século XX. Mas
(...)

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com

10/16

Aljezur
Costa Vicentina
Designada por Costa Vicentina, a faixa de litoral entre Odeceixe
e Burgau é um Algarve diferente, onde a natureza preservada
tem um carácter forte e selvagem, que se traduz em paisagens
de uma imponência deslumbrante. Esta área faz parte do (...)

Silves
Silves
No antigo reino árabe do Algarve, Silves era a cidade mais
importante, a sua capital. Essa época traçou-lhe um perfil
senhorial coroado por um castelo de cor vermelha, que apetece
explorar. Considerado o mais belo monumento militar islâmico
de (...)

Açores
Gastronomia dos Açores

Observação de Cetáceos nos Açores

As muitas receitas tradicionais da cozinha açoriana fazem as
delícias dos apreciadores de boa comida. Aqui, o peixe e o
marisco são abundantes e por isso para aqueles que gostam de
saborear um delicioso peixe acabado de pescar, nos Açores (...)

Em pleno Oceano Atlântico, os Açores são um arquipélago de
nove ilhas de natureza em estado puro e um dos maiores
santuários de baleias do mundo.Entre espécies residentes e
migratórias, comuns ou raras, avistam-se mais de 24 tipos
diferentes (...)

Horta
Horta: A marina mais colorida do mundo
No Faial a visita à Marina da Horta é obrigatória, pela animação
dos iates que ali lançam amarras e pela grande exposição a céu
aberto de pinturas feitas no molhe por todos os marinheiros que
a visitam.Esta infraestrutura náutica, (...)

Ilha das Flores
Ilha das Flores
Integrada na rede mundial de Reservas da Biosfera da Unesco, a
ilha das Flores, território mais ocidental dos Açores e da Europa,
tem paisagens que são verdadeiros paraísos. Esta ilha integra o
Grupo Ocidental do arquipélago dos Açores em (...)

Ilha de São Jorge
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Pico, Faial e São Jorge - as “Ilhas Triângulo”

São Jorge: a ilha das fajãs

Todo o arquipélago dos Açores é belo e merecedor de uma
visita, mas devido à proximidade, Pico, Faial e São Jorge formam
o chamado “Triângulo” do Grupo Central do arquipélago que
incitam a que se atravesse o mar para conhecer a (...)

São Jorge é a ilha das arribas, falésias e fajãs, uma das mais
verdes do arquipélago dos Açores e o local perfeito para umas
férias em contacto com a natureza e o mar.Esta ilha com 54
quilómetros de comprimento e 6,9 quilómetros de largura (...)

Ilha do Pico
Pico, a ilha montanha

Vinha da Ilha do Pico, Património da Humanidade

Com 448 Km2 de superfície, a Ilha do Pico é a segunda maior do
arquipélago e aquela onde se situa a mais alta montanha de
Portugal, precisamente o Pico, que lhe deu o nome, com 2.351 m
de altitude. Muitas vezes apelidada como Ilha Montanha, é um
(...)

E que tal provarmos um vinho que cresce na rocha basáltica?
Parece estranho que tais condições produzam um néctar
delicioso, mas a verdade é que em tempos recuados, este vinho
ia diretamente à mesa dos czares da Rússia. A cultura da vinha
na (...)

Centro de Portugal
Gastronomia do Centro de Portugal

Termas no Centro de Portugal

No Centro de Portugal deliciamo-nos com os sabores do mar e da
montanha e com doces de comer e chorar por mais, tudo
condimentado pelo caloroso acolhimento das populações que
gostam de receber com mesa farta quem os visita. A costa
oferece (...)

Nada melhor para descansar e fugir à rotina do que uma estadia
nas termas. E no Centro de Portugal temos muito por onde
escolher…Devido às suas características geológicas, as
nascentes termais abundam nesta região. As águas puras que
nascem (...)

Vinhos do Centro de Portugal
Com uma grande diversidade de paisagens e de condições
climáticas, o Centro de Portugal produz vinhos de excelente
qualidade que vão bem com a gastronomia da região. Vinhos da
BairradaSituada na faixa litoral entre o Oceano e a Serra do (...)

Buçaco
Buçaco, Luso, Curia – um passeio na Bairrada
Entre a majestosa floresta do Buçaco e as estâncias termais do
Luso e da Curia, encontramos uma região que nos oferece tudo
para nos tratarmos bem.Começamos pela beleza das paisagens
que tem como expoente a Serra do Buçaco, um sítio mágico, (...)

Castelo Branco
Geoparque Naturtejo
No interior do país, onde o Rio Tejo passa a ser português,
encontra-se um território preservado em que as populações
vivem ao ritmo da natureza e parecem ter todo o tempo do
mundo para partilhar com os outros as suas histórias e saberes.É
(...)

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com

12/16

Guarda
Serra da Estrela
De verão ou de inverno, a montanha mais alta de Portugal
continental é o cenário perfeito para uns dias descontraídos em
contacto com a natureza.Com uma altitude máxima de 1993
metros na Torre, a Serra da Estrela é uma zona de rara beleza
(...)

Peniche
Golfe na costa oeste
A norte de Lisboa e com bons acessos, podem apreciar-se os
revigorantes ares do Atlântico enquanto se dão umas tacadas
num dos campos de golfe da região oeste. Os cenários podem
ser de mar e dunas ou de pinheiros e acácias, o que permite por
em (...)

Lisboa Região
Cascais
Cascais e a Costa do Estoril
Cascais e o Estoril, na costa a norte de Lisboa, tornaram-se um
dos locais mais cosmopolitas e turísticos de Portugal, a partir do
momento em que o rei D. Luís I escolheu a baía para sua
residência de verão, no final do séc. XIX. O clima ameno (...)

Ericeira
Ericeira, Reserva de Surf
O percurso ao longo do mar a norte de Lisboa é um dos passeios
mais apreciados da costa portuguesa. Pelo caminho encontramse boas surpresas, como a Ericeira, uma vila de pescadores com
muita tradição ligada ao mar, reconhecida atualmente como (...)

Lisboa
Em Lisboa, com a família

Lisboa num dia

Lisboa é uma cidade perfeita para passar alguns dias com as
crianças. É acolhedora e segura, de clima ameno e percorre-se
facilmente a pé, além de dispor de inúmeras atividades
especialmente pensadas para os miúdos, tanto ao ar livre como
em (...)

Num dia, podemos conhecer os principais pontos da capital
portuguesa - museus, monumentos e vistas de encher o
olho.Primeiro, apreciamos de cima. Das muralhas do Castelo de
São Jorge, avista-se toda a cidade, as colinas, o Tejo, os
telhados. Lisboa (...)

Lisboa, destino de compras
Na cosmopolita cidade de Lisboa, tudo se encontra a dois passos
de distância.Para os lisboetas, a Baixa sempre foi o local por
excelência para fazer compras. E até as grandes marcas
internacionais gostam de ter o seu espaço nesta zona. A Avenida
(...)

Madeira

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com

13/16

Levadas da Madeira

Vinho Madeira

Cerca de 3.000 km de levadas para seguir e explorar,
descobrindo paisagens de cortar a respiração, num encontro
único com a Natureza. A par das suas belezas naturais, a
Madeira tem para oferecer uma outra beleza não menos
surpreendente: a obra (...)

Um Vinho com nome de uma Ilha e uma Ilha com nome de um
Vinho. Reconhecida em todo o Mundo como um destino turístico
por excelência, a notoriedade da Ilha da Madeira deve-se,
também, ao vinho que tem o seu nome e que nos mais variados
pontos (...)

Funchal
Gastronomia da Madeira

Monte

A simplicidade gastronómica do Arquipélago da Madeira retrata
a alma de um povo simples mas generoso.Aqui a gastronomia
prima pelo tradicional e pelo contemporâneo, numa subtileza
construtiva entre os diversos produtos regionais, de grande (...)

O Monte, também conhecida como “a freguesia dos carrinhos”, é
uma das mais emblemáticas freguesias da cidade do Funchal, e
local “obrigatório” a visitar, não só pela sua história, mas
também pela vista panorâmica sobre a baía do (...)

Ilha da Madeira
Saúde e Bem-Estar na Madeira
Descobrimos um ambiente de perfeita harmonia entre a
natureza e o homem onde o provérbio "mente limpa, corpo são"
faz todo o sentido.A Madeira é muito mais do que uma ilha, é um
lugar místico, de descoberta da natureza e de nós próprios. Tal
(...)

Ilha de Porto Santo
Madeira: Ilhas dos Amores
O arquipélago da Madeira é sinónimo de requinte e sofisticação,
lugar ideal para um roteiro preenchido pelo romance.No Funchal,
deixamo-nos encantar pelo colorido do Mercado dos Lavradores,
onde flores, legumes e os trajes típicos das (...)

Porto e Norte
Arouca Geoparque

O Porto à noite

Um Geoparque é um parque com um património geológico de
excecional importância, reconhecido como tal pela Rede
Europeia e Rede Global de Geoparques da UNESCO. Tem como
propósito a geoconservação, a educação para o
desenvolvimento (...)

O Porto é uma cidade cheia de animação, cujas noites têm fama
além-fronteiras. Nesta cidade cosmopolita encontramos
restaurantes de todos os géneros para jantar, da cozinha
tradicional à mais moderna cozinha de fusão a cargo de (...)

Rota dos Vinhos Verdes

Porto Top 10
Cidade de espírito cosmopolita, o Porto tem sido reconhecido
internacionalmente como um destino a descobrir e é uma
escolha preferencial para muitos turistas e viajantes. Em 2017,
foi eleito Melhor Destino Europeu por turistas de todo o
mundo.Numa (...)

No extremo noroeste de Portugal, a Rota dos Vinhos Verdes
conduz-nos por uma paisagem também ela de cor verde,
dividida em pequenas parcelas que ocupam toda a região do
Minho e se prolongam a sul até ao rio Vouga.O vinho verde,
único no mundo, (...)

Vila Real
Situada no alto dum promontório, Vila Real conserva um casario
aristocrático com casas armoriadas, janelas manuelinas e
varandas tradicionais em ferro forjado. É uma cidade antiga,
situada junto à confluência dos rios Corgo e Cabril, (...)
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Braga
Visitar Braga
Sendo uma das mais antigas cidades do país, Braga é uma
cidade vibrante, cheia de jovens que estudam nas suas
universidades. Construída há mais de 2000 anos, “Bracara
Augusta” foi justamente fundada por Augusto, ficando numa das
principais (...)

Bragança
Bragança
Situada no extremo nordeste de Portugal, Bragança é uma
antiga cidade cujo castelo mantém ainda um núcleo urbano
medieval dentro das muralhas. Entrando na cidadela ou praça
de armas pela Porta da Vila, logo encontramos o Pelourinho,
assente (...)

Porto
O Porto em poucos dias
Nuns breves dias de visita ao Porto, há locais que não podemos
deixar de conhecer. No dizer de muitos visitantes, esta cidade
tem algo de místico que dificilmente se consegue descrever e
que varia conforme o local, a hora e a luz do dia. Mas que (...)
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Transportes regulares
SATA

TAP Portugal

Telefone: 707 227 282 - +351 296 209 720

Telefone: 707 205 700 - Call Center

E-mail: reservas@sata.pt;booking@sata.pt Website:
http://www.sata.pt

Website: http://www.flytap.pt
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