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1º Dia – 02 Setembro (Qui.) – LISBOA / GUIMARÃES / CHAVES (aprox. 469kms)
Partida de Lisboa de manhã em hora e local a informar, com destino a Guimarães. Paragem
técnica durante o percurso. Chegada a Guimarães e almoço em restaurante local. Após o almoço
visita do centro histórico desta cidade considerada Património Cultural da Humanidade.
Próximo do centro encontramos as imponentes fortificações que rodeiam a grande torre de
Menagem do Castelo de São Miguel (entrada incluída). Segundo a tradição, aqui nasceu Afonso
Henriques, que foi baptizado numa pia batismal que se conserva na Igreja de São Miguel do
Castelo, templo românico do séc. XII situado no lado oeste do castelo.
A cidade de Guimarães foi crucial na fundação de Portugal, tendo passado mais de um milénio
desde a sua formação, altura em que era designada como Vimaranes. No final da visita,
continuação para Chaves, umas das cidades mais a norte do país. Chegada e breve passeio pelo
centro histórico desta cidade também conhecida com Aquae Flaviae durante o Império Romano.
Iremos ainda provar os famosos Pastéis de Chaves, uma iguaria da gastronomia típica da cidade.
Jantar em restaurante local. Alojamento no Hotel Forte São Francisco 4*.

2º Dia - 03 Setembro (Sex.) – CHAVES / VIDAGO (aprox. 19kms)
Pequeno-almoço no hotel e saída para visita do Castelo de Chaves e da Torre de Menagem
(subida à Torre de Menagem sujeita a confirmação próximo da data). Do castelo medieval
sobreviveu apenas parte da muralha e a Torre de Menagem. O conjunto encontra-se envolvido
por um jardim artístico, delimitado pelas muralhas. De seguida, passagem nas Igrejas da
Misericórdia e de Santa Maria Maior, em direcção ao centro histórico, com passagem pelas
tradicionais varandas de Chaves. Continuaremos com a travessia a pé da Ponte Romana de
Trajano, um dos melhores legados romanos da antiga Águas Flávias, que prevalece até aos
nossos dias, resistindo a históricas cheias, e às fortes correntes do rio. Junto à margem direita do
Rio Tâmega, brotam águas de composição única na Península Ibérica. Reza a história que, na
época do domínio romano, as legiões, após as suas incursões bélicas, deleitavam-se nas águas
ferventes da cidade de Aquae Flaviae, recuperando forças, tratando das várias maleitas que os
atingiam (no corpo e na alma).
De seguida, passagem no parque termal com prova da água quente da fonte termal conhecida
pelas suas propriedades curativas. Almoço em restaurante local.
Após o almoço saída em direcção a Vidago, iniciando o nosso percurso pela EN2. Visita das
Termas e Parque de Vidago, onde iremos provar as famosas águas termais. A combinação de um
palácio com tratamentos termais e um campo de golfe de luxo, acabaria por colocar o Vidago
Palace Hotel entre as estâncias europeias de maior prestígio no período da 2ª Guerra Mundial. As
suas árvores centenárias, as suas alamedas e caminhos, ficarão para sempre na memória de
quem o visita assim como o cheiro a natureza e liberdade das cores que variam consoante a
estação do ano. Jantar e alojamento Hotel Boticas Hotel Art & SPA 4*.

Rota da Estrada Nacional 2 ao Detalhe
Viagem de 9 dias em Pensão Completa

2 a 10 Setembro 2021
A Estrada Nacional 2 percorre o território nacional Norte-Sul e atravessa 11 cidades Portuguesas desde Chaves, 
passando por Vila Real, Peso da Régua, Lamego, Viseu, Tondela,  Santa Comba Dão, Abrantes, Ponte de Sor, 
Montemor- o Novo e Faro. Um percurso inesquecível para descobrir o que de melhor temos no nosso país!

https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
http://www.oasistravel.net/
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3º Dia - 04 Setembro (Sáb.) – VIDAGO / PEDRAS SALGADAS / VILA REAL / RÉGUA (aprox.92kms)
Após o pequeno-almoço no hotel, saída de manhã em direcção a Pedras Salgadas para visita
do seu Parque Termal onde no seu interior existem 5 nascentes de Água Mineral Natural de
onde provém a Água das Pedras.
No final da visita partida para Vila Real. Durante o percurso, visita do Palácio de Mateus
(entrada incluída), considerado um dos monumentos mais representativos do Barroco no
Norte de Portugal e um dos mais característicos da Europa, tendo sido classificado como
monumento nacional em 1910. A sua construção tem a assinatura de Nicolau Nasoni,
também conhecido pela construção da Torre dos Clérigos no Porto. O Palácio é constituído
pela casa principal, os jardins, a adega e uma capela.
Chegada a Vila Real , uma importante cidade transmontana inserida numa paisagem natural
fascinante, na confluência dos rios Corgo e Cabril e tendo como pano de fundo as serras do
Alvão e, mais distante, do Marão. Com mais de setecentos anos de existência, Vila Real foi
conhecida como a “Corte de Trás-os-Montes”, devido ao elevado número de casas
brasonadas. Visita à Igreja São Pedro, uma das mais antigas de Vila Real, tendo a sua
construção durado quase 200 anos. Almoço em restaurante local.
Após o almoço, continuação a pé para visita da Capela Nova, um edifício de arquitectura
barroca; o Pelourinho e a Sé de Vila Real construída no século XV e considerada um dos
melhores exemplos de arquitetura gótica na região de Trás-os-Montes. Passagem ainda na
casa de Diogo Cão, famoso navegador, para admirar a magnífica fachada desta casa
remodelada no séc. XVI em estilo renascentista italiano.
Regresso à estrada Nacional 2, continuando para Sul em direcção a Peso da Régua, passando
pelo Miradouro de Santa Bárbara para apreciar as encostas do Corgo, do Alto Douro
Vinhateiro, que a UNESCO classificou como Património Mundial da Humanidade, e por
Santa Marta de Penaguião. Chegada a Peso da Régua, cidade situada junto ao rio Douro e
considerada a capital da região demarcada na qual é produzido o conhecido Vinho do Porto.
Visita do Museu do Douro, cuja missão é a divulgação da cultura, da história e do
desenvolvimento do Douro, com destaque para a vitivinicultura, atividade central no Douro.
Jantar e alojamento no Hotel Delfim Douro 4* ou Vila Galé Douro Vineyards 4*.

4º Dia - 05 Setembro (Dom.) – RÉGUA / LAMEGO / VISEU (aprox. 98kms)
Pequeno-almoço no hotel e saída para visita ao Santuário da Nossa Senhora dos Remédios,
em Lamego, conhecido pela sua imponente escadaria barroca com 686 degraus que termina
num santuário rocaille, erguido em meados do séc. XVIII.
Continuação em direcção a Viseu passando por Castro Daire e pelas Termas do Carvalhal.
Chegada a Viseu, conhecida como “Cidade Jardim” há mais de 80 anos, e mais recentemente
também conhecida como a melhor cidade do país para se viver; terra de Viriato e capital da
Beira Alta. Visita do Museu Nacional Grão Vasco com uma colecção constituída por um
conjunto notável de pinturas de retábulo, provenientes da Catedral, de igrejas da região e de
depósitos de outros museus, da autoria de Vasco Fernandes (c. 1475-1542), o Grão Vasco. De
seguida visita à Sé Catedral, uma das construções mais antigas de Viseu. Esta imponente
catedral, símbolo da história viseense, impõe-se ainda hoje pelo seu esplendor.
Almoço em restaurante local. Após o almoço, visita da Igreja da Misericórdia, da Igreja da
Ordem Terceira de São Francisco no Parque Aquilino Ribeiro, e dos painéis de azulejo do
Largo do Rossio de Viseu. Jantar e alojamento no Hotel Grão Vasco 4*.
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5º Dia – 06 Setembro (Seg.) – “Do Mondego ao Tejo, passando pelo Zêzere” - VISEU /
MOLELOS / TONDELA / SANTA COMBA DÃO / BARRAGEM DA AGUIEIRA / LIVRARIAS DO
MONDEGO / PENACOVA / GÓIS / ALDEIA DE XISTO DA PENA / PEDROGÃO GRANDE /
CENTRO GEODÉSICO de PORTUGAL / ABRANTES (aprox. 247kms)
Após o pequeno-almoço no hotel, saída em direcção a Molelos para visitar uma típica olaria
do seu famoso barro negro, arte tradicional que ainda se mantem fiel às suas origens nesta
região. Paragem em Tondela para breve passeio pelas ruas do centro.
Chegada a Santa Comba Dão, passeio pelo centro e pelas ruelas ribeirinhas. Continuando a
descer pela Estrada Nacional 2, atravessamos a Barragem da Aguieira, uma das mais belas e
imponentes barragens do país, que desde 1981 proporciona inúmeras actividades náuticas e
de lazer nas suas águas, que abrangem uma área de 2.000 hectares. Ao atravessar esta
impressionante construção de 90m de altura, podemos observar os tranquilos reflexos das
suas águas na paisagem envolvente.
Almoço num tranquilo restaurante local com vista sobre o Rio Mondego.
Continuando ao longo do Rio Mondego em direcção a Penacova, iremos admirar as belas
paisagens que o repouso das águas produzem ao reflectir-se nas montanhas envolventes.
Antes de chegar a Penacova, teremos oportunidade de admirar durante o percurso as
curiosas formações rochosas que se assemelham a uma estante de livros compactos, e por
isso mesmo conhecidas como “Livrarias do Mondego”.
Após breve paragem em Penacova para admirar a bela paisagem da vila sobre o leito do rio,
partimos em direcção a Góis, considerada a capital do Ceira e um dos pontos mais
emblemáticos da Nacional 2 para os muitos milhares de motards que viajam ao longo desta
rota, já que aqui se realiza anualmente, desde 1993, uma das maiores concentrações de
motos do país, sendo actualmente a “maior concentração mototurística de âmbito nacional”
(rivalizando com a de Faro). Mas a vila de Góis é muito mais… teremos oportunidade de parar
um pouco junto à Ponte Real (séc. XVI) para admirar a fachada da curiosa Capela do Mártir
São Sebastião, do séc. XVIII. Sendo Góis um dos concelhos da Serra da Lousã, onde podemos
encontrar encantadoras aldeias de xisto que nos remetem a tempos idos, não poderíamos
abandonar a região sem visitar uma das características aldeias de xisto da região: Pena, uma
das Aldeias de Xisto da Serra da Lousã e que faz parte do projecto Lousitânea. Aqui sentimo-
nos verdadeiramente longe de tudo e de todos, acompanhados apenas pela natureza no seu
estado mais puro.
Voltando aos nossos dias, deixamos a Aldeia da Pena para continuar a descer em direcção a
Pedrogão Grande, percorrendo o troço mais sinuoso da Estrada Nacional 2, mas talvez o mais
belo em paisagens florestais.
Atravessando o Rio Zêzere, continuaremos até ao Centro Geodésico de Portugal, junto a Vila
de Rei. Aqui, para além de ficarmos a conhecer o verdadeiro “ponto central” de Portugal,
podemos admirar uma bela vista panorâmica sobre toda a paisagem envolvente.
Continuamos depois para Vila de Rei e Abrantes, já nas margens do rio Tejo.
Jantar e alojamento no Luna Hotel Turismo 4* em Abrantes.

http://www.oasistravel.net/
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6º Dia - 07 Setembro (Ter.) – ABRANTES / PONTE DE SOR / MONTARGIL / MORA /
MONTEMOR-O-NOVO / ÉVORA (aprox. 152kms)
Pequeno-almoço no hotel e saída de Abrantes, atravessando o rio Tejo em direcção a
Mora, com passagem por Ponte de Sor e pela Barragem de Montargil, admirando durante
o percurso os vastos campos de sobreiros da região. Em Ponte de Sor, faremos uma breve
paragem para visitar o Centro de Artes e Cultura, especialmente para admirar o enorme
painel composto por mais de 300.000 rolhas de cortiça, feito pelo artista albanês Saimir
Strati, e cuja principal imagem é a do rosto do premiado escritor português José Saramago,
Nobel da Literatura.
Continuação para Mora onde iremos visitar o Fluviário, um aquário público dedicado aos
ecossistemas de água doce e ao Museu Interactivo do Megalitismo, cuja missão é a
valorização e divulgação do vasto e riquíssimo património megalítico existente no
Concelho. Almoço em restaurante local.
Após o almoço continuação para Montemor-o-Novo onde visitaremos o seu castelo,
conquistado aos mouros no séc. XII. Jantar e alojamento no Évora Hotel 4*.

7º Dia - 08 Setembro (Qua.) – ÉVORA / SÃO BRISSOS / ALCÁÇOVAS / FERREIRA DO
ALENTEJO / BARRAGEM DO ROXO (aprox. 105kms)
Após o pequeno-almoço no hotel, saída em direcção a aldeia de São Brissos no concelho de
Montemor-o-Novo para passagem na Anta do Livramento (entrada sujeita a confirmação
próximo da data), reconvertida em capela para culto à Nossa Senhora do Livramento. A
anta foi transformada em capela no séc. XII e aí se venera actualmente a imagem de Nossa
Senhora do Livramento.
Continuação para Alcáçovas. Visita ao Paço dos Henriques, também conhecido como Paço
Real da Vila, residência real de Portugal no século XIV, onde se realizaram os casamentos
dos pais de D. Manuel I de Portugal e da rainha D. Isabel I de Castela, a Católica. Nele, D.
João II de Portugal redigiu o seu testamento a 20 de Setembro de 1495. O acontecimento
que mais marcou este palácio foi a assinatura do Tratado de Alcáçovas a 4 de Setembro de
1479. Após longas e profundas obras de restauro, foi finalmente reaberto a 4 de Setembro
2016.
Visita ainda a uma Fábrica de Chocalhos onde poderemos ficar a conhecer o fabrico
tradicional dos chocalhos, acompanhando todo o processo de fabrico e descobrindo os
segredos da Arte Chocalheira, Património Imaterial da Humanidade pela Unesco.
Saída em direcção ao Torrão e almoço em restaurante local.
Após o almoço, continuação para Ferreira do Alentejo onde faremos uma breve paragem
para visitar a Capela do Calvário ou de Santa Maria Madalena, também conhecida como
“Igreja das Pedras”, classificada como Monumento de Interesse Publico.
Continuação para a Herdade de Santa Vitória e visita à adega e ao lagar para ficarmos a
saber mais sobre o vinho e o azeite da região. Após a visita, jantar e instalação no Hotel
Vila Galé Clube de Campo 4*, que faz parte da mesma herdade.

http://www.oasistravel.net/
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8º Dia – 09 Setembro (Qui.) – BARRAGEM DO ROXO / ALJUSTREL / CASTRO VERDE /
ALMODÔVAR / SÃO BRÁS DE ALPORTEL / FARO (aprox. 250kms)
Pequeno-almoço no hotel. Demanhã bem cedo, possibilidade de realizar um fantástico
passeio de balão (passeio opcional e com disponibilidade sujeita às condições climatéricas),
uma forma única e inesquecível de admirar as belas planícies alentejanas. Para quem não
pretenda realizar o passeio de balão, tempo livre para usufruir da calma tranquilidade do
hotel e do seu ambiente envolvente.
No final da manhã e em hora a informar saída do hotel para Sul, passando por Aljustrel e
atravessando as planícies alentejanas, até Castro Verde. Paragem em Castro Verde para
visita à Basílica Real, com o seu altar-mor revestido de talha dourada e belos painéis de
azulejos do séc. XVIII nas suas paredes, representando a Batalha de Ourique.
Continuação para Almodôvar. Chegada e almoço em restaurante local.
Após o almoço, saída em direcção a Faro, passando São Brás de Alportel e entrando no
Algarve através das sinuosas curvas da Serra do Caldeirão, que nos oferecem fantásticas
vistas panorâmica sobre o Algarve mais rural. Breve paragem no Miradouro do Caldeirão.
Ao final da tarde continuação para Faro. À chegada a Faro, paragem na rotunda assinalada
com o marco do Km 738, onde termina a mítica Estrada Nacional nº 2.
Jantar e alojamento no Hotel Faro & Beach Club 4*.

9º Dia – 10 Setembro (Sex.) – FARO / LISBOA (aprox. 290kms)
Após o pequeno-almoço no hotel, saída para visita à cidade de Faro, a capital da região do
Algarve estende-se por uma das maravilhas naturais da região - o Parque Natural da Ria
Formosa, uma área com mais de 60 km, formada por lagoas, dunas e praias magníficas.
Durante a manhã, iniciamos a visita da cidade com um passeio a pé pelo centro histórico,
passando pelo Arco da Vila, visitando a Sé Catedral romano-gótica com decoração barroca e
azulejos seiscentistas, e subindo à sua torre para daí avistar a Ria Formosa.
Após a visita, saída em direcção a Almancil e almoço em restaurante local. Após o almoço,
visita à peculiar Igreja de São Lourenço de Almancil, com o seu interior revestido de
belíssimos painéis de azulejos azuis e brancos do séc. XVIII. A Igreja Matriz de São Lourenço
de Almancil é sem dúvida um dos maiores tesouros artísticos do Algarve.
No final da visita, regresso a Lisboa, agora de uma forma mais célere através da autoestrada
com paragem técnica durante o percurso.
Chegada a Lisboa ao final da tarde.

FIM DA VIAGEM

http://www.oasistravel.net/
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Serviços incluídos:
✓ Transporte em autocarro privativo de turismo de 49 lugares com ocupação máxima de 25 passageiros, para que

tenham sempre a possibilidade de 1 lugar vazio ao lado do seu;
✓ 8 Noites de estadia em hotéis 4* (os mencionados ou similares), incluindo o pequeno-almoço diário;
✓ Pensão Completa durante todo o circuito, num total de 17 refeições (9 almoços + 8 jantares);
✓ Todas as visitas e entradas de acordo com o itinerário, nomeadamente:

✓ Castelo de Guimarães;
✓ Castelo de Chaves;
✓ Parque Termas Vidago;
✓ Parque Termas Pedras Salgadas e Pedras Experience;
✓ Palácio de Mateus;
✓ Museu do Douro;
✓ Museu Nacional Grão Vasco;
✓ Olaria tradicional do Barro Negro;
✓ Centro de Artes e Cultura de Ponte Sor;
✓ Fluviário de Mora;
✓ Museu Interactivo do Megalitismo;
✓ Castelo Montemor-o-Novo;
✓ Fábrica de chocalhos ;
✓ Basílica Real Castro Verde;
✓ Igreja São Lourenço Almancil;
✓ Lagar e Adega da Herdade de Santa Vitória com prova de vinho;

✓ Guia OASIStravel durante toda a viagem de/até Lisboa;
✓ Auriculares durante toda a viagem para facilitar a audição das explicações assegurando o distanciamento entre

os passageiros;
✓ Seguro de viagem Especial Selecções OASIStravel abrangendo os habituais seguros de assistência e

cancelamento de viagem, e agora incluindo coberturas extra por motivos Covid-19 (ver apólice);
✓ Bolsa e livro de viagem OASIStravel, contendo informações detalhadas sobre a viagem e o destino;
✓ Taxas de turismo, serviços e Iva à taxa legal em vigor à data de 21.09.2020;
✓ Gratificações.

Serviços não incluídos:
 Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa, e extras

efectuados durante a estadia, tais como, bebidas, telefonemas, lavagem de roupa, etc.

Documentos necessários (para cidadãos de nacionalidade portuguesa):
✓ Cartão de cidadão válido.

Preços por pessoa: Valor Total Valor/mês*

Em quarto DUPLO 1.392 € 232 €

Supl. Quarto INDIVIDUAL 390 € 65 €

Suplemento PASSEIO DE BALÃO na Herdade Sta. Vitória 162 € 27 €

* = 6 mensalidades de 30 Junho’21 a 30 Novembro’21, facilidade de pagamento válida para reservas até 30 Junho 2021.

Nota: Todas as viagens “Selecções Oasis” podem ser pagas no dobro do número de meses, que à data da sua inscrição, faltarem para o seu início,
com a condição de 50% do valor total estar pago à data de partida, num mínimo de 6 mensalidades. Consulte-nos para informação detalhada.

http://www.oasistravel.net/
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NOTA: Lugares sujeitos a disponibilidade à data da reserva, já que estão limitados ao MÁXIMO 25 PARTICIPANTES (e mín. 15). Os valores
acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de significativas oscilações de custos de combustível e/ou eventuais taxas
adicionais. Os horários estão sujeitos a alteração, tal como as visitas e os seus horários poderão ser ajustados em caso de necessidade e os
hotéis substituídos por outros da mesma categoria. O seguro de viagem acima mencionado só estará activo após o/a passageiro/a entregar
à OASIStravel a respectiva Ficha de Seguro devidamente preenchida e assinada. Preços válidos para mínimo 15 participantes.
Condições de pagamento: Os pagamentos deverão ser efectuados da seguinte forma: depósito mínimo de 20% à data da reserva + 50% do
valor da viagem até 60 dias antes da partida + restante pagamento até 30 dias antes da partida. Às reservas e aos pagamentos que não
observarem as condições acima mencionadas, reservamo-nos o direito de anular as correspondentes reservas, aplicando as condições de
cancelamento abaixo mencionadas.
Condições de cancelamento: da data da reserva até 2 Junho’21: 25€; de 3 Junho a 8 Julho’21: 25% do valor da viagem; de 9 a 29 Julho’21:
50% do valor da viagem; de 30 Julho a 12 Agosto’21: 75% do valor da viagem; a partir de 13 Agosto’21 ou não comparência à data de
partida: 100% do valor da viagem. A estes valores serão acrescidos os custos de pagamento com cartão de crédito caso tenha sido essa a
forma de pagamento.
A participação nesta viagem pressupõe a aceitação das Condições Gerais mencionadas no verso da Ficha de Inscrição.

OASIStravel – 21/06/2021

http://www.oasistravel.net/
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HOTÉIS SUGERIDOS:

Hotel Forte São Francisco 4* em Chaves

Hotel Boticas Art & SPA 4* em Boticas

Hotel Delfim Douro 4* 

Hotel Grão Vasco 4* em Viseu

Luna Hotel Turismo 4* em Abrantes

Évora Hotel 4* em Évora

Hotel Vila Galé Clube de Campo 4* na Barragem do Roxo

Hotel Faro & Beach Club 4* em Faro

ou Vila Gale Douro Vineyards 4*

http://www.oasistravel.net/

