
 

 

 

    

ROTEIRO PIANO RESERVA ROTEIRO PIANO RESERVA ROTEIRO PIANO RESERVA ROTEIRO PIANO RESERVA ––––    UM SERÃO COM SCARLATTI UM SERÃO COM SCARLATTI UM SERÃO COM SCARLATTI UM SERÃO COM SCARLATTI     
8 A 15 DE NOVEMBRO 20178 A 15 DE NOVEMBRO 20178 A 15 DE NOVEMBRO 20178 A 15 DE NOVEMBRO 2017    

    
Um Roteiro que lhe permitirá de descubrir todos os encantos de Lisboa e sul de 

Portugal e algumas das suas mais bonitas vinícolas e paisagens. 
Poderá assistir a um dos concertos PIANO RESERVA , soirée de pianoforte, 

protagonizada pela pianista Steinway Pnina Becher em digressão por Portugal. 
Pnina neste invultar concerto vai harmonizar alguns dos melhores vinhos portugueses 
Com as bonitas sonatas de Domenico Scarlatti, musico que nasceu na Italia mas a 

paixão levou-o para Portugal. …. . 
 
 

1.dia 8 de Novembro  São Paulo /Lisboa1.dia 8 de Novembro  São Paulo /Lisboa1.dia 8 de Novembro  São Paulo /Lisboa1.dia 8 de Novembro  São Paulo /Lisboa    
 

2.dia 9 de Novembro2.dia 9 de Novembro2.dia 9 de Novembro2.dia 9 de Novembro    ––––    LISBOA LISBOA LISBOA LISBOA ––––    Bonita do TejoBonita do TejoBonita do TejoBonita do Tejo    
Chegada a LIsboa de manha cedo. Early check-in no hotel em Lisboa  

 No fim da tarde sugerimos um passeio em Tuk Tuk pela baixa e Chiado em Lisboa  
 Aperitivo num Winebar em Lisboa.  
 
 Jantar num dos restaurantes de design no Chiado.   
 
3.dia 3.dia 3.dia 3.dia 10 de Novembro 10 de Novembro 10 de Novembro 10 de Novembro ––––    Rumo ao AlentejoRumo ao AlentejoRumo ao AlentejoRumo ao Alentejo    
 Partida em Minivan para o Alentejo. Paragem em Arraiolos onde poderão visitar 
 Uma das mais emblemáticas vinícolas desta zona – o Monte da Ravasqueira.  
 Continuação para Estremoz . 
 Check-in na Pousada Rainha Sta Isabel de Estremoz . 
 19h30 recepção dos convidados para o concerto Piano Reserva que terá lugar 
 No Salão Nobre da Pousada que se situa no interior do Castelo de Estremoz, um  
 Palacio que o rei D. Dinis mandou construir pela sua mulher a Rainha Santa Isabel 
 No seculo 13.   
 Nesta noite deliciem-se com as peças que a pianista vai tocar, viajam com ela 
 Aos tempos onde os composidores, neste caso Scarlatti apresentaram as suas mais 
 Recentes composições a mesa nas cortes da realeza Europeia.  
 Harmonize as sonatas com os melhores vinhos portugueses, saboreie estos néctares   

que graças as muitas castas autóctones portuguesas, conferen ao vinho sabores e  
 Carater único.  
  

 



 

 

 
Se o seu concerto Piano Reserva esta marcado para Algarve  
Então va jantar numa das deliciosas tascas que a típica vila alentejana Estremoz ofrece como seria 
a Mercearia Gadanha  
 

4.4.4.4.dia 11 de Novembro 2017 dia 11 de Novembro 2017 dia 11 de Novembro 2017 dia 11 de Novembro 2017     
 
1000 anos de historia em Evora.  Parta hoje para Evora para conhecer a capital do Alentejo 
E encontrar um guia que lhe explica o fascínio desta ciudad perdida no tempo que tem oferece 
Ao visitante 1000 e histórica e é por isso um dos tantos sítios declarado património cultural 
Pela UNESCO .  

 Sugerimos que almoçem na Adega Cartuxa antes de seguirem rumo Algarve.  
 Chegarão a Portimão e ao hotel Penina no fim da tarde, justo para  fazer check-in e para  
 Preparar-se para uma soirée concerto – PIANO RESERVA .  
 Para quem já assistiu ao Piano Reserva na noite anterior sugerimos que jantem no elegante 
 Restaurante Grill do hotel Penina.  
  
             5.dia 12 de Novembro 2017 5.dia 12 de Novembro 2017 5.dia 12 de Novembro 2017 5.dia 12 de Novembro 2017     
  

Hoje conheça o melhor que há no barlavento do Algarve. Escursão a Lagos, antiga capital 
Da região onde durante um walkingtour um guia local explicará tudo sobre esta região autentico 
dispõe de uma das costas mais bonitas da Europa. 

 Ao almoço sugerimos visitarem uma tasca para experimentarem uma autentica CATAPLANA 
 De peixes e mariscos, prato exlibris da cozinha algarvia.  
 As tardes não poderão perder um passeio pela bonita costa em barco e sobretudo apreciar as 
 Famosas grutas, formações de rochas que tem nomens pelos pescadores e são motivos de  
 Postais enviados pelo mundo inteiro para quem visita o Algarve.   
 Se o tempo não estiver bom o suficiente a visita será outra: A Quinta dos Vales, é um centro  
 Onde se fundem Vinho e Arte pelas mãos do seu proprietaro Ernst Stock.  
 Provem estes excelentes vinhos Algarvios !  
 
    6.dia 13 de Novembro 2017 6.dia 13 de Novembro 2017 6.dia 13 de Novembro 2017 6.dia 13 de Novembro 2017     
    
    Partida de regresso a Lisboa: O caminho desta vez será diferente pois voltamos 
 Através do litoral. Poderemos apreciar a costa vicentina que é parte de um parque  
 Natural e ainda muita selvagem com praias e vistas sobre o mar a cortar a respiração.  
 

Ao longo da vs viagem por esta linda costa esta previsto uma paragem para dar um lindo passeio 
para puderem apreciar estas lindas paisagens.  
Passeio este que vos levará a uma das muitas tasquinhas que vos ofrecem o melhor que o 
Atlantico ofrece !  Que tal uma Feijoada de chocos, um bel pratinho de percebes de entrada ou 
um bom robalinho ao Sal ??? 
 



 

 

No fim da tarde chegarão novamente a Lisboa,  
Check-in ao hotel , jantar livre.  Na Marina de Lisboa há um restaurante onde se come o melhor 
Restaurante da Cidade – o DOC COD !   
 

7 dia 14 de Novembro 20177 dia 14 de Novembro 20177 dia 14 de Novembro 20177 dia 14 de Novembro 2017    
 
Dia Livre em Lisboa ! para quem gosta do Fado recomendamos no fim do dia uma Experiencia 
No Bairro Alto com passeio a pe que acabará numa Tasquinha com VADO VADIO !  
 
    8.dia 15 de Novembro 2017 8.dia 15 de Novembro 2017 8.dia 15 de Novembro 2017 8.dia 15 de Novembro 2017     
    
Transfer em tempo utile para o regresso ao Brasil.  
 
pessoaspessoaspessoaspessoas    2222----3333    4444----5555    6666----7777    8888----10101010    Supl Supl Supl Supl 

individual individual individual individual     
Preço pp. In € 2280 1850 1680 1600 460 
Sem 
transporte,nem 
guia modo 
selfdrive:  

1180 1080 1020 960  

Opcional : passeio com Fado Vadio ultima noite p.p. € 60,- sem transporte 
(transporte a definir conf. O numero das pessoas)  
 
 
 
Serviços incluídos no pacote 
 

� 1 noite em Lisboa hotel 4 estrelas  
� 2 noites no hotel Pousada de Estremoz ou outra na Pousada de Arraiolos ou Vila 

Viçosa 
� Bilhete para Piano Reserva ou em Estremoz dia 10.11. ou no Algarve dia 11. 11.  
� 2 noites no Hotel Penina no Algarve  
� 2 noite em Lisboa Hotel 4 estrelas  
� Passeio em Tuktuk por Lisboa com aperitivo no Chiado 
� Visita e prova de vinhos numa vinícola do Alentejo  
� Passeio por Evora com entrada nos mais importantes monumentos 
� Passeio a Lagos com visita as Grutas em Barco ou Visita a Quinta dos Vales , Adega 

Algarvia 
� Passeio a pe no alentejo llitoral e almoço de Petiscos numa típica tasca desta zona.  
� Microbus  e guia motorista durante a duração da viagem e conforme o programa  
� Guia local a acompanhar o grupo a partir de 8 pessoas.  

 



 

 

 
 
 
Condições de reserva:  
Disponibilidade de todos os serviços sujeita disponibilidade e confirmação  
Reserva via e mail : info@doc-dmc.com  ou susanna.tocca@doc-dmc.com  
 
Condições de Condições de Condições de Condições de pagamento:pagamento:pagamento:pagamento:    
50% de deposito com a confirmação  
50% pagamento restante a 1 mês antes da partida.  
Pagamento com cartão de credito:  taxa de gestão 2% 
 
Condições de cancelamento: Condições de cancelamento: Condições de cancelamento: Condições de cancelamento:     
Cancelamento sem custos até 6 semanas antes da partida  
50% de taxas entre 6 semanas e 1 mês antes da partida.  
A menos de um mês e 15 dias 75% do valor total do pacote  
A menos e 15 dias 100% do valor total do pacote  


