Infante D.
Henrique: o
príncipe dos
mares
O Infante D. Henrique escreveu uma das
mais importantes páginas da História de
Portugal, ao ser o principal mentor dos
Descobrimentos Portugueses.

1100 (por pessoa, em quarto duplo)*
Todo o ano
· Acompanhamento por elemento da
Neverending durante toda a viagem;
· 4 ou 3 noites de alojamento em hotel de
4* ou similar;
· 4 ou 3 pequenos-almoços no hotel;
· 5 refeições em restaurantes com pratos
típicos da região;
· Todas as visitas e entradas mencionadas
no itinerário;
· Todos os impostos aplicáveis;
· Seguros de acidentes e de responsabilidade civil.
· Bebidas às refeições (excepto as mencionadas como incluídas);
· Tudo o que não esteja como incluído de
forma expressa;
· Despesas de carácter particular designadas como extras.
*grupo mínimo de 22 pessoas

Representado ao longo da história com um
chapeirão negro e de olhos postos no horizonte, nasce no Porto, em 1394, e dali parte para diversos pontos do país deixando a
sua marca e fomentando uma geração de
destemidos navegadores.
A nossa viagem permite, ao longo de uma
semana, dar a conhecer os espaços por
onde passou e algumas das suas histórias.

DIA 1 Porto
Partida em local e horário a acordar (recomenda-se check-in no hotel antecipadamente).
A cidade do Porto viu nascer um dos filhos
da ínclita geração: O Infante D. Henrique.
Neste sentido, iniciamos a nossa aventura
na imponente Sé, repleta de tesouros artísticos. A Torre de D. Pedro Pitões, merece também a nossa visita. Oculta entre o
casario até 1940, esta torre medieval tem
muitas histórias para revelar. Passeamos
ao longo da cerca velha até à Igreja de
Santa Clara, um templo de origem gótica.
Desvendamos a entrada para a muralha
Fernandina, de onde podemos vislumbrar a
cidade, o rio Douro desde a Ponte D. Maria
Pia até ao Cais de Gaia, com destaque para
a Ponte Luís I. Almoçamos perto da Ribeira (Almoço Livre). Conhecemos a Casa do
Infante, local de berço de Henrique, o Navegador. Seguimos para a outra margem
do Douro e visitamos as Caves do afamado
Vinho do Porto. Terminamos o nosso primeiro dia a jantar a bordo de um barco rabelo. Regresso ao local de partida ou hotel.
DIA 2 Viseu > Batalha
Check-out do hotel. Partida para Viseu. Chegada a Viseu.
Esta foi uma das cidades do Infante D. Henrique, primeiro Duque de Viseu. Ao longo de
um dia fazemos uma viagem apaixonante
pelas origens da cidade, da sua identidade,
forma e substância. Almoço. Partida para a
Batalha. Check-in no hotel. Jantar.

Pormenor
do Infante D.
Henrique nos
painéis de S.
Vicente de
Fora. Museu
Nacional de
Arte Antiga.

DIA 3 Batalha > Tomar > Lisboa (dormida)
Check-out do hotel. Iniciamos com a visita ao Mosteiro da Batalha. Este fabuloso
mosteiro insere-se na nossa viagem por
representar, não só o expoente máximo da
arquitetura gótica portuguesa, mas também por ter sido o local escolhido por D.

João I para panteão familiar, onde o Infante D. Henrique se encontra sepultado. Partida para Tomar. Almoço.
Da parte da tarde, visitamos o castelo e o
Convento de Cristo em Tomar, monumentos portadores de uma história mágica. O
castelo de Tomar nasce em 1160 e é doado por D. Afonso Henriques aos Templários.
Com a extinção dos Templários no século
XIV, surge a Ordem de Cristo, que tem como
seu governador o Infante D. Henrique. A
partir de então, teve início um dos mais
extraordinários momentos da História de
Portugal, a descoberta de novas terras e de
novos mares. Foi com o Infante D. Henrique
que os Cavaleiros se tornaram navegantes
e que muitos dos navegantes se tornaram
Cavaleiros da Ordem de Cristo. Partida para
Lisboa. Check-in no hotel. Jantar.
DIA 4 Lisboa
A nossa viagem pela vida do Infante D. Henrique termina com os expoentes máximos
da arquitetura dos Descobrimentos: o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém.
Estes monumentos são os guardiões da
memória de uma geração de ouro encabeçada pelo Infante, que desafiou os oceanos
na procura de novos mundos dando início
à globalização. As descobertas e os contatos com os novos povos ficaram gravados
para sempre nas paredes destes dois monumentos. Um outro ponto alto da manhã
será a visita ao Padrão dos Descobrimentos. Almoço livre.
O dia não podia deixar de terminar sem irmos
ao Museu Nacional de Arte Antiga para admirar as famosas tábuas dos Painéis de São
Vicente de Fora e descobrir a única representação do Infante D. Henrique. Jantar livre.
DIA 5 Partida de Lisboa > chegada ao Porto
Check-out e partida de Lisboa rumo ao
Porto.
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