City break - Lisboa
Desde

229€
3

Di a s

ref: FIT-001

Lisboa

Itinerário:
01º Dia: Lisboa

Chegada ao aeroporto de Lisboa. Assistência e traslado ao hotel. (Caso a hora de chegada não permita ainda o
check-in, será dada a possibilidade de guardar a bagagem).
Apartamento disponível após as 15h00. Tempo livre para
atividades pessoais.

02º Dia: Lisboa

Café da manhã no hotel e saída para visita panorâmica aos pontos turísticos mais importantes da cida-

Preços por pessoa

de: o centro histórico, os bairros típicos, as principais
avenidas e praças, o magnífico bairro de Belém com
o Mosteiro dos Jerônimos (Classificado Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO) e a Torre de Belém. Tarde e
noite livre. Sugerimos passeio a Sintra e Costa do Estoril
(opcional) e à noite aproveite para viver um ambiente
tradicional português jantando ao som dos acordes do
Fado (opcional).

03º Dia: Lisboa

Café da manhã no hotel. Em hora a determinar traslado ao aeroporto. (Check out do hotel até às 12h00).

Fim dos nossos serviços.

03 Jan a 31 Mar 2019

01 Abr a 31 Out
+ 27 Dez 2019 a
03 Jan 2020

01 Nov a 26 Dez 2019
+ 04 Jan a 31 Mar 2020

229 €
173 €
63 €
116 €

246 €
185 €
72 €
147 €

Traslados em Lisboa:

Traslado Aeroporto/ Hotel ou vice versa
com assistência. Preços por pessoa viajando com uma mala.
1 pax: 58 € / 2 pax: 30 € / 3 pax: 28 € /
4 pax: 24 € / 5 pax: 21 € / 6 pax: 20 € /
7 pax: 19 € / 8 pax: 18 €.

• 2 noites com café da manhã na cate
goria de hotel escolhido;
• Traslado de chegada e saída em Lisboa;
• Visita panorâmica de Lisboa.

Não incluso:

Hotel Roma / Expo Astoria / Alif Campo Pequeno ou similar ***
Em duplo
Suplemento single
Noite extra / pax em duplo
Noite extra single

Diárias

Incluso:

(Em Euros):

Datas de partida

Datas de
chegada a Lisboa

240 €
179 €
68 €
129 €

• Passagens aéreas;
• Despesas de caráter pessoal.
• Taxa turística em Lisboa.

Hotel Turim / Lutécia / Vip Saldanha ou similar ****
246 €
180 €
74 €
132 €

286 €
212 €
93 €
170 €

255 €
184 €
76 €
138 €

Hotel Dom Pedro Palace / Sheraton / The Vintage House Lisboa ou similar *****
Em duplo
Suplemento single
Noite extra / pax em duplo
Noite extra single

337 €
235 €
118 €
206 €
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399 €
328 €
154 €
287 €

344 €
266 €
121 €
224 €
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Em duplo
Suplemento single
Noite extra / pax em duplo
Noite extra single

Lisboa (Excursões Opcionais)

Circuitos regulares com partida de lisboa
Guias Locais
falando Português

Tour

Duração

Saídas

Horário

Preço

Meio-dia

Exceto dia 25 Dez e
01 Jan

Todo o ano.

09h00
ou
14h30

35 €

Meio-dia

Exceto dia 25 Dez e
01 Jan

14h30

58 €

09h00

88 €

09h00

86 €

09h00

85 €

14h30

31 €

20h00

79 €

14h30

58 €

09h00

80 €

09h00

82 €

Lisboa-City tour. Descubra esta magnífica cidade viajando através da história e tradições. Conheça
os monumentos dos Descobrimentos Portugueses, os bairros típicos e as praças mais emblemáticas da
cidade. Atrações Principais: Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos, Museu
dos Coches*, Alfama e Rossio. Inclui: Visita panorâmica da cidade, entrada no Museu dos Coches*.
* Mosteiro dos Jerónimos e Museu dos coches encerram à 2ª feira, são substituídos pelo Palácio da Ajuda.

Sintra e Costa do Estoril. Venha descobrir a romântica Sintra, onde a Família Real costumava
passar os seus verões e saboreie a doçaria tradicional local. Nesta região encantadora, também irá admirar o ponto mais ocidental da Europa (Cabo da Roca*), a incrível Boca do Inferno,
Cascais cosmopolita e os jardins do Casino do Estoril. Atrações Principais: Vila de Sintra,
Palácio Nacional de Sintra, Cabo da Roca*, Guincho, Cascais & Estoril. Inclui: Visita guiada e
entrada no Palácio Nacional de Sintra
*Cabo da Roca somente de 1 Março a 31 Outubro.

Tour à região Oeste. Viaje no tempo percorrendo as ruas da medieval vila de Óbidos, des-

lumbre-se com as colossais igrejas góticas da Batalha e de Alcobaça e almoce na Nazaré, a
mais tradicional vila piscatória portuguesa. Visite o imponente Santuário de Fátima, centro Dia inteiro.
da Fé Católica e de Peregrinação do Mundo. Atrações Principais: Fátima, Óbidos, Batalha, Inclui almoço
Alcobaça e Nazaré. Inclui: Visitas guiadas e almoço.

Tour a Évora. Visita a Évora, classificada como Património Mundial pela UNESCO pela sua

vasta oferta cultural, pela sua beleza arquitetónica e pela riqueza da sua história e tradições. Dia inteiro.
Visita a vinícola onde se produzem vinhos de mesa de grande qualidade que terá oportunida- Inclui almoço
de de provar. Atrações Principais: Templo Romano, Catedral, Capela dos Ossos e Universidade.
Inclui: Visitas guiadas, almoço e prova de vinho em vinícola.

Sintra Luxo. Um dia de luxo… Deixe-se perder pela fantasia de um palácio que marcou o ro-

mantismo em Portugal. Passeie e almoce na encantadora vila de Sintra. Aproveite ainda para
desfrutar do belíssimo panorama desde o ponto mais ocidental da Europa (Cabo da Roca). Dia inteiro.
Terminaremos o dia ao longo da costa, passando por Cascais e Estoril. Atrações Principais: Inclui almoço
Palácio da Pena, Sintra, Cabo da Roca*, Guincho, Cascais & Estoril. Inclui: Visitas guiadas,
Entrada no Palácio da Pena e almoço. *Cabo da Roca somente de 1 Março a 31 Outubro.

Cruzeiro no Rio Tejo. Navegue pelo rio Tejo e desfrute da melhor vista para a cidade. Esta é
a forma mais bela de admirar a cidade das sete colinas que é Lisboa! Atrações Principais:
Ponte 25 de Abril, centro e bairros históricos, Monumentos dos Descobrimentos Portugueses e as sete colinas.

Noite de Fados. Uma noite inesquecível! Admire os principais monumentos da cidade à

noite e envolva-se num ambiente tradicionalmente português: um jantar acompanhado de
um bom vinho e ao som dos acordes do Fado. Espectáculo de Fado e Folclore. Atrações
Principais: Centro de Lisboa, vista panorâmica do Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém
e Padrão dos Descobrimentos, jantar e espetáculo de fado e folclore. Inclui: Visita guiada,
Jantar

Meio-dia

Aprox.
3 hrs.

Inclui Jantar

Tour Arrábida e Sesimbra. Aprecie a fantástica Serra da Arrábida e conheça Setúbal, uma

das cidades mais importantes a sul da capital. Deixe-se encantar pela vila piscatória de Sesimbra e pelo seu Castelo. Em Azeitão visita a uma das mais famosas caves de Vinho Moscatel, delicie-se com a degustação deste néctar! Visita a um centro de artesanato “Azulejos”
(totalmente manual). Inclui: Visita guiada, prova de vinho.

Meio-dia

Portugal e Espanha

Tour Lisboa e Fátima. Parta à descoberta da cidade visitando alguns dos monumentos
mais emblemáticos, as principais avenidas e praças, os bairros históricos, a tradição e sabores de Lisboa. Após o tour de cidade, terá tempo livre para almoço. Em hora a indicar saída da Dia inteiro.
Praça Marquês de Pombal em direção ao Santuário de Fátima para vista à Basílica (com os Sem almoço
túmulos de Jacinta, Francisco e Lúcia), a Capela das Aparições (o coração do Santuário e assinala o local das aparições) e a nova Igreja da Santíssima Trindade. Tempo livre para assistir
à missa. No final do dia, regresso a Lisboa.
Lisboa & Sintra. Visita dos monumentos mais emblemáticos, das principais avenidas e praças, dos bairros históricos, da tradição e sabores de Lisboa. Após o tour de cidade, terá tempo
livre para almoço. Em hora a indicar saída da Praça Marquês de Pombal em direção a Sintra,
onde será feita a visita ao Palácio Nacional, situado no coração da vila. Após a visita, tempo
livre para visitar o centro histórico, para compras nas lojas de artesanato ou provar os tra- Dia inteiro.
vesseiros e as queijadas, os ícones da doçaria de Sintra. Continuação até ao Cabo da Roca, o Sem almoço
ponto mais ocidental da Europa, «onde a terra acaba e o mar começa», nas palavras de Camões. Panorâmica pela zona costeira onde se destacam a praia do Guincho, Cascais e Estoril.
Inclui: Visitas guiadas, Entrada no Palácio Nacional de Sintra.

Todo o ano.

Todo o ano.

Exceto dias 12 e 13 de
Maio;
25 Dez e 01 Jan

De Abr a Out:

Terças e Sábados.

De Nov a Mar:

Sábados Exceto dia 25
Dez e 01 Jan

Todo o ano.

Exceto dia 25 Dez e
01 Jan

De Abril a Outubro.
Regresso ao hotel
não está incluído

De Abr a Out:

Segundas, Quartas,
Sextas e Sábados.
De Nov a Mar: Quartas
e Sábados. Exceto dia 24,
25, 31 Dez e 01 Jan

De Abr a Out.a

Terças e Domingos

De Abr a Out:

Quartas, Sextas e
Sábados - exceto dias 12
e 13 de cada mês.

De Nov a Mar:

Sábados Exceto dia 25
Dez e 01 Jan

Todo o ano.

Exceto dia 25 Dez e
01 Jan

Notas: Os monumentos estão encerrados nos feriados. Crianças até aos 4 anos são grátis. Todos os tours têm saída da Praça Marquês de Pombal, não é garantido pick up e drop off no hotel dos clientes.
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Lisboa eterna
Desde

424€
6

Di a s
ref: FIT-002

Lisboa

Guias Locais

Itinerário:

falando Português

01º Dia: Lisboa

Chegada ao aeroporto de Lisboa. Assistência e traslado ao hotel. (Caso a hora de chegada não permita ainda
o check-in, será dada a possibilidade de guardar a bagagem). Apartamento disponível após as 15h00. Tempo
livre para atividades pessoais.

02º Dia: Lisboa

Café da manhã no hotel e saída para visita panorâmica
dos pontos turísticos mais importantes da capital portuguesa: o Mosteiro dos Jerônimos, a Torre de Belém, o Padrão dos Descobrimentos, o Rossio, a Praça do Comércio
e muitos outros. Tarde livre para mais algumas descobertas. À noite, sugerimos um jantar maravilhoso numa casa
de fados (opcional), onde ao som dos acordes da guitarra
portuguesa e das vozes dos fadistas vertendo saudade,
irá saborear a gastronomia portuguesa, acompanhado de
um excelente vinho tinto.

03º Dia: Lisboa

Café da manhã. Dia Livre. Sugerimos passeio para Sintra,
Cascais e Estoril (opcional). Neste dia poderá descobrir
como são belos os arredores da capital portuguesa. Visite o Palácio de Sintra e sua bela Serra, o famoso Cabo
da Roca que é o ponto mais ocidental do Continente Eu-

Preços por pessoa
Categoria

(Em Euros):

01 Jan a 15 Mar
+ 01 Nov a 20 Dez

ropeu, a bonita vila de pescadores de Cascais e a cosmopolita vila do Estoril onde se pode encontrar o Casino do
Estoril, o maior Casino da Europa.

04º Dia: Lisboa

Café da manhã. Dia livre. Sugerimos um tour à bela região Oeste: Óbidos, Nazaré, Batalha, Alcobaça e Fátima
(opcional). Viaje no tempo percorrendo as ruas da medieval vila de Óbidos, deslumbre-se com as com colossais
igrejas góticas da Batalha e de Alcobaça e almoce na Nazaré, a mais tradicional vila piscatória portuguesa. Visite
o imponente Santuário de Fátima, centro da Fé Católica e
de Peregrinação de todo o Mundo.

05º Dia: Lisboa

Café da manhã. Dia livre. Sugerimos neste dia a descoberta daquela que é considerada a cidade museu de Portugal:
Évora (opcional). Desde os anos 80 que está classificada
pela UNESCO como Patrimônio Mundial e é sem dúvida
uma das cidades mais encantadoras deste país. Depois
de visitar alguns dos monumentos mais emblemáticos de
Évora, visita às caves e adegas de uma vinícola onde terá
a oportunidade de provar os deliciosos vinhos alentejanos.

06º Dia: Lisboa

Café da manhã. Em hora a determinar traslado ao
aeroporto. (Check out no hotel até às 12h00)

Fim dos nossos serviços.
16 Mar a 12 Abr
+ 01 Jul a 25 Ago

Datas de
chegada a Lisboa

Diárias

Incluso:

• Traslados de chegada e de saída em Lisboa;
• Hospedagem com café da manhã na categoria de hotel escolhido;
• Visita panorâmica de Lisboa.

Suplemento Plus

• Tour de meio-dia a Sintra, Cascais e Estoril;
• Tour de dia inteiro a Óbidos, Nazaré, Batalha, Alcobaça e Fátima com almoço;
• Tour de dia inteiro a Évora com almoço
(só em temporada alta de 01 Abr a 31
Out);
• Show de Fados e Folclore com jantar.

Não incluso:

• Passagens aéreas;
• Despesas de caráter pessoal.
• Taxa turística em Lisboa.

13 Abr a 30 Jun + 26 Ago a 31 Out
+ 21 Dez a 03 Jan 2020

Hotel Roma *** ou similar
Em duplo
Suplemento single

424 €
347 €

456 €
368 €

490 €
398 €

Hotel Lutecia **** ou similar
Em duplo
Suplemento single

453 €
369 €

526 €
442 €

555 €
472 €

Em duplo
Suplemento single

692 €
622 €

872 €
655 €

946 €
825 €

Suplemento Plus

233 €

325 €

325 €

Nota: O Tour de dia inteiro a Évora não está incluído em temporada baixa (03 Jan a 31 Mar + 01 Nov a 02 Jan 2020). A ordem de
realização dos tours poderá ser alterada por razões operativas.
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Hotel Dom Pedro ***** ou similar

Extensão Porto
Desde

246€
3

Di a s
ref: FIT-003

Porto

Datas de
chegada a Porto

Itinerário:

Diárias

01º Dia: Porto

Traslados no Porto:

Traslado Aeroporto/ hotel ou vice versa
com assistência. Preços por pessoa viajando com uma mala.
1 pax: 58 € / 2 pax: 30 € / 3 pax: 28 € /
4 pax: 24 € / 5 pax: 21 € / 6 pax: 20 € /
7 pax: 19 € / 8 pax: 18 €.

Chegada ao aeroporto do Porto. Assistência e traslado ao
hotel. (Caso a hora de chegada não permita ainda o check-in,
será dada a possibilidade de guardar a bagagem). Apartamento
disponível após as 15h00. Tempo livre para atividades pessoais.

02º Dia: Porto

Após café da manhã, saída em tour guiado pelo Porto,
Capital do Norte de Portugal e Património da Huma-

Preços por pessoa

Incluso:

03º Dia: Porto

Café da manhã no hotel. Em hora a determinar
traslado ao aeroporto. (Check out do hotel até às 12h00).

Fim dos nossos serviços

(Em Euros):

• 2 noites com café da manhã na cate
goria de hotel escolhido;
• Traslado de chegada e saída no Porto;
• Visita panorâmica do Porto.

Datas de partida

Não incluso:

Em duplo
Suplento single
Noite extra / pessoa em duplo
Noite extra single

• Passagens aéreas;
• Despesas de caráter pessoal.
• Taxa turística em Porto.

nidade pela UNESCO. Tudo nesta maravilhosa cidade
faz do tour uma viagem memorável, desde a Catedral
até às Caves de Vinho do Porto, onde poderá usufruir
de uma degustação de vinho. Terá oportunidade de
visitar os locais mais ricos em tradição e cultura e as
principais ruas e praças do centro histórico. Tarde Livre.
Hospedagem.

03 Jan a 31 Mar 2019

01 Abr a 31 Out + 27
Dez 2019 a 03 Jan 2020

01 Nov a 26 Dez + 04
Jan a 31 Mar 2020

Hotel Grande hotel do Porto / Quality Inn Porto / Tryp *** ou similar
246 €
180 €
63 €
117€

269 €
197 €
72 €
127 €

249 €
185 €
67 €
121€

Hotel Hotel da Musica / Vila Galé Porto / Eurostars **** ou similar

Portugal e Espanha

Em duplo
Suplento single
Noite extra / pessoa em duplo
Noite extra single

250 €
189 €
72 €
134 €

285 €
212 €
89 €
167 €

259 €
191 €
76 €
138 €

Hotel Infante de Sagres / Sheraton/ Porto Palacio ***** ou similar

Porto

22

Em duplo
Suplento single
Noite extra / pessoa em duplo
Noite extra single

325 €
265 €
101 €
210 €

398 €
329 €
147 €
278 €

354 €
269 €
125 €
225 €
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porto - Excursões e Cruzeiros
Circuitos regulares com partida do Porto:

Tour

Guias Locais
falando Português

Porto – City Tour. Tour guiado pelo Porto, Capital do Norte de Portugal e Património Mundial pela UNESCO. Tudo
nesta maravilhosa cidade faz do tour uma viagem memorável, desde a Catedral até às Caves de Vinho do Porto, onde
poderá usufruir de uma degustação de vinho. Terá oportunidade de visitar os locais mais ricos em tradição e cultura
e as principais ruas e praças do centro histórico. Atrações Principais: catedral do Porto, Estação de Trem de São
Bento, centro histórico, Cave de Vinho do Porto. Inclui: Visita guiada, Entrada em cave de vinho do Porto e degustação.

Duração

Saídas

Horário

Preço

Meio
dia.

Exceto 25 Dez e 01 Jan

Todo o ano.

09h00
ou
14h00

41 €

Todo o ano.

09h00

97 €

Todo o ano.

09h00

104 €

Todo o ano.

08h00

119 €

Todo o ano.

8h30

103 €

Todo o ano.

08h30

108 €

Exceto dia 25 Dez. e 01 Jan

09h00
ou
14h00

54 €

Todo o ano.

09h00

87 €

Minho Tour, Braga e Guimarães. Neste Tour único, com início em Braga uma das mais antigas cidades
religiosas do mundo, poderá visitar os três santuários que constituem o famoso triângulo da Fé: a Catedral de Braga
Dia
e os Santuário do Sameiro e do Bom Jesus. Após um delicioso almoço (incluído), o tour prossegue em direção a inteiro.
Guimarães, berço de Portugal, onde terá a oportunidade de conhecer o seu magnífico centro histórico (Património Inclui
Mundial da Unesco). Atrações Principais: castelo e centro histórico de Guimarães, catedral de Braga, Santuário almoço.
do bom Jesus, santuário do Sameiro. Inclui: Visita guiada, almoço

Exceto 25 Dez e 01 Jan

Douro Tour. Sendo a primeira região do mundo a ser demarcada para produção de vinho, o Vale do Douro é

hoje património Mundial pela UNESCO e famoso por ter uma invulgar e fantástica paisagem. Este tour levá-lo-á a
Dia
Galafura onde desfrutará de uma vista única sobre a paisagem (almoço incluído), um cruzeiro no Douro e dar-lhe-á inteiro.
ainda oportunidade de realizar uma degustação de vinho do Porto numa das mais privilegiadas Quintas da Região.
Inclui
Atrações Principais: Paisagem do Vale do Douro, Miradouro São Leonardo de Galafura, cruzeiro, Visita a Quinta almoço.
de produção de vinhos e degustação. Inclui: Visita guiada, almoço, prova de vinho

Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, com a sua impressionante Catedral é um dos lugares de Dia
peregrinação mais importantes do mundo, famoso pelos seus “Caminhos de Santiago”. Neste tour, para além desta inteiro.
fantástica cidade poderá ainda conhecer a cidade de Valença do Minho com a sua famosa fortaleza.
Sem
Atrações Principais: Centro histórico de Santiago de Compostela, centro histórico de Valença do Minho.
almoço.
Fátima & Coimbra. Visite o Centro Religioso de Portugal – Fátima. O tour começa com uma visita ao Santuá- Dia
rio, seguindo-se a Basílica e a Capela das Aparições. Da parte da tarde visite a cidade de Coimbra cuja zona histórica inteiro.
da área universitária é Património da Humanidade.
Sem
Atrações Principais: Santuário de Fátima, Catedral de Coimbra, Universidade de Coimbra.
almoço.
Tour vínico do Douro. Conheça a famosa região do vinho do Porto. O Vale do Douro é hoje património Mundial

Dia
pela UNESCO, tendo sido a primeira região do mundo a ser demarcada para produção de vinho, e famosa por ter uma
invulgar e fantástica paisagem. Durante este tour terá a oportunidade de ver como se produzem os vinhos da região, inteiro.
Inclui
irá visitar as quintas e adegas, e ainda degustar o saboroso nectar. Atrações Principais: região e paisagem do almoço.
Douro, visita a 2 Quintas. Inclui: Visita guiada, almoço, provas de vinho, cruzeiro panorâmico

Aveiro Tour. Não perca esta viagem pela ancestral cultura portuguesa. A “veneza” de Portugal inclui um passeio
de Barco Tipico (Moliceiro) pelos canais da cidade e pela famosa região da Costa Nova.
Atrações Principais: Aveiro e os seus canais de água, os tradicionais barcos “Moliceiros”, Costa Nova
Inclui: Visita guiada, cruzeiro em barco tradicional

Meio
dia.

Porto Completo. Visita da cidade do Porto pela manhã, descobrindo nesta viagem os locais mais ricos em
tradição e cultura, e as principais ruas e praças do centro histórico. Um breve cruzeiro pelas águas do Rio Douro irá Meio
dar-lhe toda uma nova perspectiva da cidade vista do rio. Terá oportunidade de saborear a gastronomia local (almodia.
ço incluído) e conhecer uma das famosas caves do vinho do Porto onde irá degustar o delicioso néctar.
Inclui
Atrações Principais: catedral do Porto, Estação de Trem de São Bento, centro histórico, Cave de Vinho do Porto almoço.
Inclui: Visita guiada, entrada em cave de vinho do Porto com degustação, almoço e cruzeiro das pontes
Nota: Este tour não tem drop off . Os passageiros ficam por conta após almoço

Exceto 25 Dez e 01 Jan

Exceto 25 Dez e 01 Jan

Exceto 25 Dez e 01 Jan

Exceto 25 Dez e 01 Jan

Todo o ano.

Exceto 25 Dez e 01 Jan

A cada
Todo o ano.
meia hora
Exceto dia 25 Dez. e 01 Jan.
Embarque nesta viagem para uma panorâmica extraordinária da Zona Historica das Ribeira, dos principais monu- 50 Min. Comparência
por conta no Cais da das 10h00 18 €
mentos, das suas pontes…toda uma cidade vista em perspectiva desde o seu rio.
as 18h30.
Rota do Douro (Cais de Gaia).

Cruzeiro das Pontes. A forma mais bela de admirar a cidade do Porto é vê-la desde as águas do Rio Douro.

Cruzeiros no Douro 

De Abr a Out: segunda a
sábado- exceto domingo.

De Nov a Mar: sexta e sábado;

20h30

81 €

Exceto 25 Dez e 01 Jan e 23 Jun.

desde 92€

Cruzeiro Escapadinha no Douro

Cruzeiro Jardins Suspensos

Cruzeiro Douro Fabuloso

Porto / Régua / Porto
Datas de partida: Sábados de Abril a Dezembro
08h45 – Comparência por conta no Cais da Estiva

Porto / Pinhão / Porto
Datas de partida: Sábados de Abril a Outubro
08h45 – Comparência por conta no Cais da Estiva (Porto)

Porto / Pinhão / Porto
Datas de partida: De segunda a sexta-feira de Abr a Out
08h45 – Comparência por conta no Cais da Estiva

Fim dos nossos serviços.

Fim dos nossos serviços
PREÇO: 110 €

(Porto)
Início do Cruzeiro com destino à Régua
Café da manhã servido a bordo
Subida da Barragem de Crestuma-Lever (desnível 14
metros)
Porto de honra e almoço servido a bordo
Subida da Barragem do Carrapatelo (desnível 35
metros)
Chegada à Régua
Transfer em ônibus de turismo para uma Quinta da
região
Transfer em ônibus com destino ao Porto*
19h15 – Chegada ao Porto.

PREÇO: 97 €

Início do Cruzeiro com destino ao Pinhão
Café da manhã servido a bordo
Subida da Barragem de Crestuma-Lever (desnível 14 metros)
Subida da Barragem do Carrapatelo (desnível 35 metros)
Porto de honra e almoço servido a bordo
Chegada à Régua
Subida da Barragem de Bagúste (desnível de 27 metros)
Lanche serviço a bordo
Chegada ao Pinhão. Transfer para a Quinta da Roêda. Visita
e prova.
Transfer em ônibus com destino ao Porto*
21h30 – Chegada ao Porto.

(Porto)
Início do cruzeiro com destino ao Pinhão
Café da manhã servido a bordo
Subida da Barragem de Crestuma-Lever (desnível 14
metros)
Subida da Barragem do Carrapatelo (desnível 35
metros)
Almoço servido a bordo
Chegada à Régua
Subida da Barragem de Bagaúste (desnível 27 metros)
Chegada ao Pinhão
Transfer para a Quinta da Roêda. Visita e prova.
Viagem de ônibus com destino ao Porto.
21h30 – Chegada ao Porto.

Fim dos nossos serviços.
PREÇO: 92 €

Crianças dos 0 aos 3 anos: Grátis. Crianças dos 4 aos 12 anos: 50% desconto sempre que acompanhadas pelos pais. *Em situações excecionais, o transporte de ônibus poderá ser substituído por outra alternativa.
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Porto By Night. Desfrute de uma noite fantástica num tour mágico que envolve todos os monumentos históricos, ruas e vielas antigas da cidade do Porto. Termine com a fantástica gastronomia portuense ao som do Fado, Aprox.
3 hrs.
Património Cultural da Humanidade pela UNESCO.
inclui
Atrações Principais: passeio panorâmico noturno pelo Porto, show de fado
Jantar
Inclui: Visita guiada, show de fado e jantar

Aluguel de Carros

Preços por carro / dia em Euros:
02 Jan
a
23 Mar 2019

Datas

01 Abr a
30 Jun +
16 Set a 31 Out

24 a 31 Mar +
01 a 13 Jul +
19 Ago a 15 Set
+ 19 Dez a
01 Jan 2020

01 Nov
a
18 Dez

14 Jul
a
18 Ago

GRUPO

Modelo

3a7
Dias

8 ou +
Dias

3a7
Dias

8 ou +
Dias

3a7
Dias

8 ou +
Dias

3a7
Dias

8 ou +
Dias

3a7
Dias

8 ou +
Dias

A
C
O
E
N
F
L
H
K
I

VOLKSWAGEN UP
VOLKSWAGEN POLO
PEUGEOT 208
OPEL ASTRA
VOLKSWAGEN GOLF
FORD FOCUS STATION WAGON
RENAULT MEGANE AUTOMATICO
MERCEDES CLASSE C
MERCEDES VITO
FORD S-MAX

27
31
33
35
43
46
51
79
92
90

23
28
30
31
37
39
44
67
79
77

30
35
39
42
50
53
58
118
107
105

27
31
33
36
42
45
51
102
91
89

45
53
57
61
75
79
88
177
160
157

38
46
49
53
65
68
76
153
137
135

28
32
34
36
43
47
52
105
94
91

24
29
31
32
38
41
45
89
81
79

54
64
76
80
96
114
145
245
202
193

47
56
66
69
84
98
126
210
174
165

Preços válidos para viaturas Avis em Portugal Continental para mínimo de 3 dias de aluguel. Idade mínima do condutor: 25 anos. Obrigatoriedade de cartão de crédito.

Portugal e Espanha

Incluso:

• Quilómetros ilimitados;
• Cobertura para colisão;
• Proteção para furto;
• Suplemento de serviço de circulação;
• Suplemento para serviço de aeroporto;
• Seguro de responsabilidade civil;
• IVA (imposto).
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Não Incluso:

• Coberturas para redução de franquia;
• Cobertura de assistência pessoal;
• Combustível;
• Pick up ou entrega de carro fora das lojas Avis;
• Entrega de viatura noutra cidade diferente;
• Franquias e outros extras e suplementos.
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portugal religioso
Portugal Religioso
falando Português

01º Dia: Lisboa

Chegada ao aeroporto de Lisboa. Assistência e traslado
ao Hotel. (Caso a hora de chegada não permita ainda o check
-in, será dada a possibilidade de guardar a bagagem). Tempo
livre para atividades pessoais.

02º Dia: Lisboa

Saída para visita panorâmica aos pontos mais emblemáticos
da cidade: as principais avenidas e praças, os bairros históricos,
os imponentes monumentos como a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerónimos. Tarde livre.

03ºDia:Lisboa/Óbidos/Alcobaça/Batalha/Fátima

Saída em direção à vila medieval de Óbidos, com as suas ruas
estreitas, rústicas casas brancas, o castelo e as suas muralhas.

Preços por pessoa

(Em Euros):

Categoria de Hotel

01 Jan a 15 Mar +
01 Nov a 20 Dez

04º Dia: Fátima / Lisboa

Café da manhã no hotel. Dia livre em Fátima para assistir à
missa ou visitar o santuário. (Check out do hotel até às 12h00
e possibilidade de guardar a bagagem). À tarde, pelas 17h00
regresso a Lisboa. Hospedagem.

05º Dia: Lisboa

Café da manhã no hotel. Em hora a determinar traslado
ao aeroporto. (Check out do hotel até às 12h00).

Fim dos nossos serviços.

16 Mar a 20 Abr +
01 Jul a 27 Ago

489 €
283 €

21 Abr a 30 Jun +
28 Ago a 31 Out

519 €
296 €

528 €
302 €

537 €
289 €

568 €
329 €

589 €
338 €

Portugal Religioso Completo
Itinerário:

Guias Locais
falando Português

01º Dia: Porto

Chegada ao aeroporto do Porto. Assistência e traslado ao
hotel. (Caso a hora de chegada não permita ainda o check-in,
será dada a possibilidade de guardar a bagagem). Tempo livre
para atividades pessoais.

02º Dia: Porto

Saída em tour guiado pelo Porto, capital do norte de Portugal
e Patrimônio Mundial. Tudo nesta maravilhosa cidade faz do
tour uma viagem memorável, desde a Catedral até às Caves
de Vinho do Porto, onde poderá usufruir de uma degustação
de vinho. Terá oportunidade de visitar os locais mais ricos em
tradição e cultura e as principais ruas e praças do centro histórico. Tarde Livre.

03º Dia: Porto / Braga / Guimarães / Porto

Saída em direção a Braga, uma das mais antigas cidades religiosas do mundo. Poderá visitar os três santuários que constituem o famoso triângulo da Fé: a Catedral de Braga e os Santuário do Sameiro e do Bom Jesus. Após almoço (incluído), o tour
prossegue em direção a Guimarães, berço de Portugal, onde
terá a oportunidade de conhecer o seu magnífico centro histórico (Patrimônio Mundial). Regresso ao Porto e Hospedagem.

04º Dia: Porto / Santiago de Compostela /
Valença / Porto

Café da manhã no hotel e partida para a magnifica cidade de
Santiago de Compostela, centro de peregrinação mundial. Declarada patrimônio da humanidade pela Unesco, esta cidade é
a meta dos “Caminhos de Santiago”, destino de todas as rotas
da maior peregrinação do Cristianismo entre os seculos XI e
XVIII. No regresso a Portugal, parada para visita ao centro histórico de Valença do Minho. Regresso ao Porto e hospedagem.

05º Dia: Porto / Lisboa

Café da manhã no hotel. Traslado até à estação de trem de Campanhã. (Check out do hotel até às 12h00). Embarque em trem
com destino a Lisboa. Chegada a Estação de Santa Apolónia em
Lisboa, assistência e traslado ao Hotel. (Caso a hora de chegada
não permita ainda o check-in, será dada a possibilidade de guardar a bagagem). Tempo livre para atividades pessoais.
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Saída para visita panorâmica aos pontos turísticos mais
importantes da cidade: o centro histórico, os bairros típicos, as principais avenidas e praças, o magnífico bairro
de Belém com o Mosteiro dos Jerônimos (Patrimônio
Mundial) e a Torre de Belém. Tarde e noite livre.

07º Dia: Lisboa / Óbidos / Alcobaça /
Batalha / Fátima

Saída em direção à vila medieval de Óbidos, com as suas
ruas estreitas, o castelo e as suas muralhas. Continuação até ao Mosteiro de Alcobaça e visita aos túmulos de
D. Pedro e Inês de Castro. Um olhar sobre o mar da típica Nazaré (almoço incluído), antes de admirar as linhas
harmoniosas do Mosteiro da Batalha, uma obra de arte
da arquitetura gótica, Patrimônio da Humanidade. Chegada ao Hotel em Fátima, hospedagem. Restante tarde
e noite livre.

08º Dia: Fátima / Lisboa

Café da manhã no hotel. Dia livre em Fátima para assistir
à missa ou visitar o santuário. (Check out do hotel até às
12h00 e possibilidade de guardar a bagagem). À tarde,
pelas 17h00 regresso a Lisboa. Hospedagem.

09º Dia: Lisboa

Café da manhã no hotel. Em hora a determinar
traslado ao aeroporto. (Check out do hotel até às 12h00).

Fim dos nossos serviços.

Categoria de Hotel

• Traslado de chegada e saída em Lisboa;
• 3 noites em Lisboa com café da manhã na
categoria de hotel escolhido;
• 1 noite em Fátima com café da manhã na
categoria de hotel escolhido;
• Visita panorâmica de Lisboa;
• Tour de dia inteiro a Óbidos, Nazaré, Batalha, Alcobaça e Fátima com almoço.
• Passagens aéreas;
• Despesas de caráter pessoal.
• taxa turística em Lisboa e Fátima.

Desde 1.116€

06º Dia: Lisboa

Preços por pessoa

Diárias até 20 Dez (Exceto de 8 a 11 de
cada mês).

Não Incluso:

Hotel Lutécia + Hotel Santa Maria **** ou similar
Em Duplo / Triplo
Suplemento single

Datas de
chegada a Lisboa

Incluso:

Hotel Roma + Hotel São José *** ou similar
Em Duplo / Triplo
Suplemento single

| 5 Dias

(Em Euros):

01 Jan a 15 Mar
+ 01 Nov a 15 Dez

| 9 Dias

Datas de
chegada ao Porto

Diárias até 15 Dez (Exceto 4 a 8 de cada mês).

Incluso:

• Traslado de chegada e saída em Porto;
• 4 noites em Porto com café da manhã na
categoria de hotel escolhido;
• Visita panorâmica de Porto;
• Tour de dia inteiro a Braga e Guimarães
com almoço.
• Tour de dia inteiro a Santiago de Compostela e Valença sem almoço (almoço livre);
• Trem Intercidades Porto / Lisboa em
1ª Classe;
• Traslado de chegada e saída em Lisboa;
• 3 noites em Lisboa com café da manhã na
categoria de hotel escolhido;
• 1 noite em Fátima com café da manhã na
categoria de hotel escolhido;
• Visita panorâmica de Lisboa;
• Tour de dia inteiro a Óbidos, Nazaré, Batalha, Alcobaça e Fátima com almoço.

Não Incluso:

• Passagens aéreas;
• Despesas de caráter pessoal.
• Taxa turística em Lisboa, Porto e Fátima.
16 Mar a 12 Abr
+ 01 Jul a 27 Ago

13 Abr a 30 Jun
+ 28 Ago a 31 Out

Grande Hotel do Porto + Hotel Roma + Hotel São José *** ou similar
Em duplo / triplo
Suplemento single

1.116 €
519 €

1.169 €
572 €

1.152 €
592 €

Hotel da Música + Hotel Lutécia + Hotel Santa Maria **** ou similar
Em duplo / triplo
Suplemento single

1.199 €
554 €

1.254 €
656 €

1.299 €
675 €
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Guias Locais

Itinerário:

Desde 489€
Continuação até ao Mosteiro de Alcobaça e visita aos túmulos
de D. Pedro e Inês de Castro. Um olhar sobre o mar da típica
Nazaré (almoço incluído), antes de admirar as linhas harmoniosas do Mosteiro da Batalha, uma obra de arte da arquitetura gótica, Patrimônio Mundial. Chegada ao hotel em Fátima,
hospedagem. Restante tarde e noite livre.

portugal ao volante - self Drive
O Melhor de Portugal
Datas de
chegada a Lisboa

Diárias até 22 Dez (exceto 08 a 14 de Maio
a Outubro)

Incluso:

• 7 dias de aluguel de carro na categoria
escolhida;
• 6 Noites em apartamento duplo com café
da manhã

Desde 499€

04º Dia: Fátima / Coimbra (85 Km)

Itinerário:
01º Dia: Lisboa

Chegada ao aeroporto de Lisboa e retirada do carro no balcão da AVIS. Hospedagem no Hotel Roma***ou similar

02º Dia: Lisboa / Sintra / Cascais / Estoril/
Lisboa (80 Km)

Em Lisboa visite as principais avenidas e praças, os bairros típicos,
o magnifico Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém. Viaje ao
longo da costa por Estoril e Cascais. Em Sintra visite os magníficos
Palácios.

03º Dia: Lisboa / Óbidos / Nazaré / Alcobaça /
Batalha / Fátima (200 Km)
Costa Nova

Parta em direcção a Óbidos, vila medieval. Faça uma parada para
almoço na Nazaré e depois continue viagem até Batalha e Alcobaça, onde irá encontrar os fabulosos mosteiros. Termine o dia
em Fátima com hospedagem no hotel Santa Maria****ou similar

Portugal Autêntico
Datas de
chegada a Lisboa

Chegada ao aeroporto de Lisboa e retirada do carro no balcão da AVIS. Hospedagem no hotel Real Parque**** ou similar.

• 9 Dias de aluguel de carro na categoria
escolhida;
• 8 noites em apartamento duplo com café
da manhã;
• 2 jantares (dia 5 e 6 do itinerário);
• Visita às caves de vinho do Porto (em Vila Nova
de Gaia) com prova de vinho, seguido de almoço;

02º Dia: Lisboa / Sintra / Cascais / Estoril /
Lisboa (100 Km)

Em Lisboa visite as principais avenidas e praças, os bairros típicos, o magnífico Mosteiro dos Jerónimos e a Torre
de Belém. Em Sintra, visite os Palácios da Pena e da Vila e a
Quinta da Regaleira. Continue depois até ao Cabo da Roca,
o ponto mais ocidental da Europa e siga ao longo da costa
por Cascais e Estoril.

03º Dia: Lisboa / Évora (150 Km)

Desfrute da manhã no hotel e parta depois em direção à milenar cidade de Évora, classificada como Patrimônio Mundial pela Unesco.
Hospedagem no hotel M’Ar de Ar Muralhas **** ou similar.

04º Dia: Évora / Monsaraz / Vila Viçosa /
Elvas / Marvão (220 Km)

Évora

Parta em direção à linda vila medieval de Monsaraz e depois
para Vila Viçosa (sugerimos visita ao imponente Palácio
Ducal). Viaje até Elvas, cidade na fronteira com Espanha,
ponto estratégico de defesa do território português com
o centro histórico da cidade classificado como Património
da Humanidade. Continuação até à bonita vila medieval de
Marvão. Hospedagem no Pousada de Marvão ou similar.

Sabores de Portugal
Datas de
chegada ao Porto

Diárias até 20 Dez

Incluso:

Portugal e Espanha

• 8 Dias de aluguel de carro na categoria
escolhida;
• 7 noites em apartamento duplo com café
da manhã;
• Visita às caves de vinho do Porto (em Vila
Nova de Gaia) com prova de vinho, seguido de almoço;
• Visita à Quinta no Douro com almoço e
prova de vinhos;
• Em Lisboa jantar em restaurante típico
de Fado.

Visita a cidade de Aveiro, com os seus canais de água onde deslizam
os coloridos barcos moliceiros. Visite Ílhavo e a Costa Nova, local das
porcelanas Vista Alegre e das originais casas de pescadores. Não parta sem provar os ovos-moles de Aveiro. Hospedagem no hotel Vila
Galé Porto****ou similar

06º Dia: Porto

Perca-se pelo centro histórico do Porto, visite o Palácio da Bolsa, a
livraria Lello e a Ribeira. Atravesse a Ponte D. Luis I e do outro lado do
Rio, em Vila Nova de Gaia conheça as caves do vinho do Porto.

07º Dia: Porto

Entrega do Carro no balcão da AVIS no Aeroporto do Porto.

Fim dos nossos serviços.

| 9 Dias | PV2

Siga até à bonita e romântica Castelo de Vide. Siga depois para norte, para a aldeia Monsanto, conhecida como a aldeia mais portuguesa de Portugal onde as características casas de granito se confundem com o rochedo das encostas. Prossiga depois até à serra
da Estrela, a serra mais alta de Portugal continental. Hospedagem
no hotel Luna Serra da Estrela**** ou similar. Jantar no hotel.

06º Dia: Serra da Estrela / Belmonte / Sortelha /
Serra da Estrela (125 Km)
Viaje até Belmonte, berço de Pedro Alvares Cabral. No trajeto
faça uma parada em Sortelha, bonita aldeia histórica de raízes
medievais. Viaje pela serra da Estrela descobrindo a beleza
deste parque natural. Visite Manteigas, o vale glaciar do Zêzere, as Penhas da Saúde e a Torre. Jantar no hotel.

07º Dia: Serra da Estrela / Douro / Porto (310 Km)
Parta em direção à região vinícola do Douro, Patrimônio da Humanidade. Desfrute da paisagem única, das vinhas em socalcos ao
longo do rio. Hospedagem no hotel Vila Galé Porto **** ou similar.

08º Dia: Porto

Perca-se pelo centro histórico da cidade, visite o Palácio da Bolsa, a Livraria Lello
e do bairro típico da Ribeira. Desfrute das ruas, praças, monumentos, cafés e
lojas da cidade. Terá agendada visita a uma Cave de vinho do Porto com almoço.

09º Dia: Porto / Brasil

Entrega do Carro no balcão da AVIS no Aeroporto do Porto.

Fim dos nossos serviços.

Desde 859€
Itinerário:
01º Dia: Porto

Chegada ao aeroporto do Porto e retirada do carro no balcão da AVIS. Hospedagem no Hotel da Musica****ou similar

02º Dia: Porto

O Porto é famoso no mundo inteiro pelos seus fabulosos
vinhos. Terá agendada visita a uma das caves do Vinho do
Porto com degustação de vinhos, seguida de um delicioso
almoço.

03º Dia: Porto / Braga / Guimarães / Douro (205 Km)

Parta em direção às históricas cidades de Braga e Guimarães. Continue depois até à região do Douro. Hospedagem
no Hotel Douro Palace ****ou similar

04º Dia: Douro / Lamego / Viseu / Coimbra (180 km)

Visita a uma quinta vinícola do Douro onde irá conhecer
os métodos de produção de vinho, visita às Adegas seguida de almoço. Em Lamego sugerimos que visite o Santuário de Nossa Sra. dos Remédios e não se esqueça de
a famosa bôla. Faça uma parada em Viseu e prossiga até
Coimbra, cidade famosa por sua universidade (uma das
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05º Dia: Coimbra / Aveiro / Porto (145 Km)

05º Dia: Marvão / Castelo de Vide / Monsanto /
Serra da Estrela (235 Km)

01º Dia: Lisboa

Incluso:

Sugerimos visita à Universidade de Coimbra, uma das mais antigas
da Europa, com a sua fabulosa biblioteca. Hospedagem no hotel Tivoli
Coimbra****ou similar

Desde 972€
Itinerário:

Diárias até 20 Dez

| 7 Dias | PV1

| 8 Dias | PV3

mais antigas da Europa). Hospedagem no hotel Vila Galé
Coimbra****ou similar.

05º Dia: Coimbra / Fátima / Batalha / Alcobaça /
Nazaré / Óbidos / Lisboa (280 Km)

Em Fátima visite o santuário e prossiga para os lindíssimos Mosteiros da Batalha e Alcobaça. Faça uma parada
na Nazaré e continue depois até à lindíssima vila medieval
de Óbidos. Hospedagem no Hotel Mundial**** ou similar

06º Dia: Lisboa

Desfrute de Lisboa, das suas principais ruas e praças, dos
seus bairros, dos seus monumentos e museus. À noite,
terá reservado um jantar bem português com bacalhau
e um bom vinho, acompanhado pelos acordes do Fado.

07º Dia: Lisboa / Sintra / Colares / Cascais /
Estoril / Lisboa (80 Km)

Em Sintra, não perca os fabulosos Palácios. Vá até ao
ponto mais ocidental da Europa, o Cabo da Roca e continue depois ao longo da costa passando por Cascais e
Estoril, até chegar a Lisboa.

08º Dia: Lisboa

Entrega do Carro no balcão da AVIS no Aeroporto de Lisboa.

Fim dos nossos serviços.
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portugal ao volante - tarifas
Desde

499€
7,8,9
Di a s

Sintra

Pegue no carro e parta à descoberta de Portugal!
Tenha a liberdade de conhecer, de desfrutar de cada lugar, ao seu ritmo.
De ter contato com o povo português, com as raízes, as crenças, os sabores…
Criámos três itinerários pensando em quem procura a
autenticidade e valoriza a liberdade:
PV1 O melhor de Portugal.
PV2 Portugal Autêntico.
PV3 Sabores de Portugal.
Preços por pessoa (Minimo 2 pessoas)
3 opções
de Self drive

Preço
por
pessoa

Incluso:

•A
 comodação em apto. duplo com

café da manhã conforme programa
escolhido;
•A
 luguel de carro AVIS da categoria
selecionada com quilómetros
ilimitados, cobertura para colisão,
protecção para furto e seguro de
responsabilidade civil.

Não Incluso:

(Em Euros)

03 Jan a 15 Mar
16 Mar a
+ 01 Nov a
12 Abr + 01 Jul
20 Dez
a 27 Ago

13 Abr a 30
Jun + 28 Ago a
31 Out

• Combustível;
• Suplemento segundo condutor;
• Taxas turísticas em Lisboa, Fátima, Porto.

Carro GRUPO C - VOLKSWAGEN POLO ou similar
PV1
PV2
PV3

02 PAX
02 PAX
02 PAX

524 €
999 €
882 €

638 €
1.169 €
1.039 €

721 €
1.233 €
1.136 €

Carro GRUPO F - FORD FOCUS SW ou similar
PV1
PV2
PV3

04 PAX
04 PAX
04 PAX

499 €
972 €
859 €

597 €
1.119 €
999 €

696 €
1.204 €
1.110 €

PV1

PV2

PV3

05 PAX
06 PAX
07 PAX
08 PAX
05 PAX
06 PAX
07 PAX
08 PAX
05 PAX
06 PAX
07 PAX
08 PAX

547 €
535 €
524 €
512 €
1.030 €
1.016 €
999 €
987 €
906 €
893 €
879 €
867 €

679 €
644 €
621 €
609 €
1.219 €
1.177 €
1.148 €
1.133 €
1.089 €
1.051 €
1.038 €
1.012 €

784 €
733 €
707 €
684 €
1.312 €
1.249 €
1.219 €
1.190 €
1.207 €
1.136 €
1.123 €
1.097 €

Preços por pessoa em apartamento duplo. Em triplo, terceira pessoa com desconto de 5%.
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Carro GRUPO K - MERCEDES VITO ou similar

Encantos de Portugal
Desde

2.061€
9

Di a s
ref: FIT-015

Cascais

NOVIDADE 2019/20
Datas de
chegada a Lisboa

Diárias
Até 20 Dez (exceto noites de 12 a 14 de
Maio e 12 a 14 Outubro em Fátima)

Incluso:

• Serviços privativos com motorista de
turismo experiente e credenciado conforme itinerário;
• 8 Noites com café da manhã;
• Show de Fado com jantar;
• Oferta de 1 pastel de Belém;
• Visita a Quinta da Regaleira;
• Visita a Adega em Azeitão com prova de
vinhos;
• Visita à Universidade de Coimbra;
• 2 jantares (dia 5 e 6 do itinerário);
• Visita a Quinta no Douro com prova de
vinhos;
• Cruzeiro das 6 pontes no Porto;
• Visita a Caves de Vinho do Porto;

Itinerário:

Viagem Privativa

01º Dia: Lisboa

Assistência à chegada ao aeroporto de Lisboa e
traslado ao hotel. Quarto disponível após as 15h00.
À noite, jantar e show de fados onde irá degustar os sabores da cozinha tradicional portuguesa acompanhado
de um bom vinho. Hospedagem.

02º Dia: Lisboa / Sintra / Cascais / Estoril / Lisboa

Café da manhã. Saída para tour panorâmico visitando os
pontos mais importantes da capital e maior cidade de Portugal: Lisboa. Irá conhecer a Lisboa monumental e também
a Lisboa tradicional com os seus bairros típicos e ruas estreitas, as principais avenidas e praças como a Praça do
Comércio, o Rossio e a Avenida da Liberdade. Breve parada
para degustar uns deliciosos pastéis de nata (incluso). Continuação até à belíssima e romântica vila de Sintra, Patrimônio Mundial pela UNESCO. Visita à Quinta da Regaleira,
um palácio cheio de encanto e mistério que o irá fascinar.
Continuação da viagem até às sofisticadas e cosmopolitas
cidades de Cascais e Estoril, conhecidas como Riviera portuguesa. Regresso a Lisboa. Hospedagem.

Não Incluso:

• Passagens aéreas;
• Taxa turística em Lisboa, Fátima e Porto;
• Despesas de carater pessoal

Nota

Por questões operativas, poderá ser alterada a ordem das visitas.

03º Dia: Lisboa/ Évora/ Azeitão / Lisboa

Café da manhã. Saída em direção a até à histórica cidade
de Évora, cidade património Mundial pela UNESCO. Visita
às principais ruas e praças da cidade. De regresso a Lisboa,
parada em Azeitão para visita a vinícola seguida de prova
de vinhos (incluso). Chegada a Lisboa ao final da tarde.

04º Dia: Lisboa/ Óbidos/ Nazaré/ Alcobaça/
Batalha/ Fátima

Café da manhã. Saída em direção a Óbidos, a bonita vila medieval com as suas ruas estreitas, o castelo e as suas muralhas. Continuação até à Nazaré, típica vila de pescadores, com
casario branco espalhado sobre encostas íngremes, e rodeada de enormes penhascos. Nos dias de hoje é ainda possível
encontrar os habitantes locais usando os típicos trajes, os
pescadores vestidos com camisas de xadrez e calças pretas,
e as suas mulheres com sete saias, muitas vezes executando
as típicas tarefas piscatórias da região: a remendar as redes
de pesca ou a secar o peixe sobre o areal. Continuação até ao
Mosteiro de Alcobaça e visita aos túmulos de D. Pedro e Inês

Preços por pessoa (Minimo 2 pessoas)
Portugal e Espanha

Categoria de Hotel
Hotel Turim Av. Liberdade + Hotel Santa Maria
+ Curia Palace Hotel Spa & Golf + Hotel Douro
Palace + Hotel da Musica ou similar****
Porto

28

Suplemento single

de Castro. A viagem prossegue depois até ao Mosteiro da Batalha, uma obra de arte da arquitetura gótica, Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO. Chegada a Fátima. Acomodação.

05º Dia: Fátima/ Coimbra/ Curia

Visita a Fátima pela manhã com parada e visita à casa
dos Pastorinhos. A viagem prossegue até Coimbra, uma
das cidades universitárias mais antigas do mundo. Visita
à Universidade e às principais ruas da cidade. Continuação até à Curia e acomodação. Aproveite o final de tarde
para desfrutar do Spa do Hotel (não estão incluídos tratamentos ou massagens).
Jantar no hotel incluído.

06º Dia: Curia / Aveiro / Douro

Após café da manhã, partida em direção à Costa Nova onde
se situam as coloridas e típicas casas listradas dos pescadores. Visita à cidade de Aveiro, a bonita cidade dos canais
conhecida como a Veneza Portuguesa. A viagem prossegue até à região do Douro, a mais antiga região vinícola demarcada do mundo. Acomodação e jantar no hotel incluído.

07º Dia: Douro/ Porto

Saída pela manhã para conhecer um pouco mais da região
duriense e visitar as suas principais cidades e aldeias. Desfrutará das magníficas vistas sobre o rio e sobre a paisagem de socalcos repletos de vinhas. Visita a uma quinta
tradicional de produção de vinho, onde terá degustação. A
viagem prossegue até ao Porto. Chegada e acomodação.

08º Dia: Porto

Café da manhã. Visita daquela que é a capital do Norte de
Portugal e Património Mundial pela UNESCO: a cidade do
Porto. Com um importante e incrível centro histórico, o Porto
está repleto de monumentos e memórias ricas em história,
tradição e cultura. Visita às principais praças, ruas e bairros
históricos. Terá visita a uma das Caves do Vinho do Porto
onde irá saborear o delicioso néctar. Em seguida, navegará
pelas águas do rio num cruzeiro panorâmico pelo Rio Douro
com vista sobre a cidade e as 6 pontes. Regresso ao hotel.

09º Dia: Porto/ Brasil

Café da manhã. Traslado privativo até ao aeroporto
do Porto. Quarto disponível até às 12h00.

Fim dos nossos serviços.

(Em Euros):

04 Jan a 15 Mar +
01 Nov a 20 Dez

16 Mar a 12 Abr +
01 Jul a 22 Ago

13 Abr a 30 Jun +
23 Ago a 31 Out

2.061 €

2.191 €

2.269 €

516 €

627 €

676 €
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rota dos vinhos de portugal
Desde

2.233€
8

Di a s
ref: FIT-004

Monsaraz

Itinerário:

Viagem Privativa

01º Dia: Lisboa

Assistência à chegada ao aeroporto de Lisboa e
traslado ao hotel da categoria seleccionada. Quarto disponível após as 15h00.

02º Dia: Lisboa / Sintra / Cascais / Estoril /
Lisboa

Café da manhã. Saída para tour panorâmico visitando os
pontos mais importantes da capital e maior cidade de
Portugal: Lisboa. Irá conhecer a Lisboa monumental e
também a Lisboa tradicional com os seus bairros típicos
e ruas estreitas, as principais avenidas e praças como a
Praça do Comércio, o Rossio e a Avenida da Liberdade.
Breve parada para degustar os vinhos de Portugal. Almoço Livre. À tarde, a visita segue em direcção até à belíssima e romântica vila de Sintra, Patrimônio Mundial pela
UNESCO. Irá conhecer a região de Colares, onde se produz o famoso vinho de Colares, o qual terá oportunidade
de provar. Visitará as sofisticadas e cosmopolitas vilas de
Cascais e Estoril, conhecidas como Riviera portuguesa.
Regresso a Lisboa Hospedagem.

03º Dia: Lisboa / Azeitão / Évora

Continuação da viagem até uma Quinta de produção de
vinho Alentejano onde terá almoço seguido de visita a
Caves e adegas com prova de vinho. Regresso a Lisboa.
Hospedagem.

05º Dia: Lisboa / Porto

Café da manhã. Traslado à estação de trem. Embarque
em trem Intercidades até à cidade do Porto.
Assistência e traslado privativo desde a estação de trem
até ao hotel da categoria seleccionada. Quarto disponível
após as 15h00.

07º Dia: Porto / Douro / Porto

Não incluso:

06º Dia: Porto

04º Dia: Evora / Monsaraz / Lisboa

08º Dia: Porto

Categoria de Hotel

(Em Euros):

01 Jan a 15 Mar +
01 Nov a 15 Dez

Incluso:

Incluso:

Café da manhã. Saída para tour panorâmico de meio-dia,
daquela que é a capital do Norte de Portugal e Património Mundial pela UNESCO: a cidade do Porto. Com um importante e incrível centro histórico, o Porto está repleto
de monumentos e memórias ricas em história, tradição
e cultura. Visita à Caves do Vinho do Porto com degustação, seguido de almoço. À tarde, saída em direção à
Quinta da Aveleda (ou Solar de Mateus dependendo da
disponibilidade). A visita terminará com degustação de
vinhos. Regresso ao Porto. Hospedagem.

Café da manhã. Saída em direcção a Azeitão para visita
à Quinta da Bacalhoa, jóia da azulejaria portuguesa. Aqui
encontrará peças únicas de colecção de arte privada, jardins e vinhas, e o primeiro exemplar de azulejo datado em
Portugal. Terminará com uma prova de vinhos da região.
Saída em direcção à encantadora cidade de Évora, classificada como Patrimônio Mundial pela UNESCO. Continuação até uma vinícola onde irá degustar vinhos da região
do Alentejo (incluso). Hospedagem.

Preços por pessoa (Minimo 2 pessoas)

Datas de partida:
Domingo e terça-feira até 15 Dez

• Translado de chegada e saída em Lisboa
e Porto
• Serviços privativos com motorista de turismo experiente e credenciado conforme
itinerário
• 3 Noites em Lisboa com café da manhã
na categoria de hotel escolhido
• 1 Noite em Évora com café da manhã na
categoria de hotel escolhido
• 3 Noites no Porto com café da manhã na
categoria de hotel escolhido
• Bilhetes Lisboa/ Porto em trem Intercidades 1ª Classe
• 3 Almoços (dia 04, 06 e 07 do itinerário)

Após café da manhã no hotel, passeio pelo Vale do Douro com visita a duas diferentes quintas de produção de
vinho onde poderá degustar as variedades de vinho produzidas no Vale do Douro. Visita a uma mansão tradicional
do Douro onde irá visitar a adega e conhecer os métodos
de produção do precioso néctar. Continuação para visita a
uma quinta familiar, onde ao almoço irá saborear algumas
iguarias da gastronomia portuguesa acompanhadas por
um bom vinho de mesa aqui produzido. Regresso ao Porto.
Hospedagem.

Café da manhã e partida para visita à bonita vila medieval de Monsaraz. O castelo com a sua panorâmica
única sobre o Lago Alqueva irá fazê-lo viajar no tempo.

Datas de
chegada a Lisboa

• Taxa turística em Lisboa e Porto
• Passagens aéreas
• Despesas de carater pessoal

Nota

Por questões operativas, poderá ocorrer alteração
da ordem das visitas e/ou a substituição por outras
vinícolas de igual ou superior categoria.

Café da manhã. Traslado privativo até ao aeroporto
do Porto. Quarto disponível até às 12h00.

Fim dos nossos serviços.

16 Mar a 12 Abr +
01 Jul a 22 Ago

13 Abr a 30 Jun +
23 Ago a 31 Out

Em duplo
Suplemento single

2.233 €
444 €

2.311 €
525 €

2.379 €
586 €

Hotel Turim Saldanha + Hotel Mar de Ar Muralhas + Hotel da Música **** ou similar
Em duplo
Suplemento single

2.292 €
499 €
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2.379 €
589 €

2.429 €
629 €

Vale do Douro

29

Portugal e Espanha

Hotel Roma + Best Western Santa Clara + Grande Hotel do Porto *** ou similar

portugal em trem
Desde

1.092€
9

Di a s
ref: FIT-005

Évora

Após café da manhã, traslado até à estação de trem.
Viagem em trem Intercidades em 1ª classe até Coimbra.
Assistência à chegada e traslado ao hotel. À tarde, visita
panorâmica da cidade de Coimbra, uma das mais antigas
cidades universitárias do mundo. Hospedagem.

01º Dia: Lisboa

Chegada ao aeroporto de Lisboa. Assistência e
traslado ao hotel. (Caso a hora de chegada não permita ainda o check-in, será dada a possibilidade de
guardar a bagagem). Tempo livre para atividades pessoais.

06º Dia: Coimbra

Café da manhã. Dia livre. Sugerimos um passeio de dia
inteiro até à bonita região da Serra da Estrela, a mais alta
serra de Portugal Continental, e a Belmonte, local onde
nasceu Pedro Alvares Cabral (opcional).

02º Dia: Lisboa / Évora

Traslado pela manhã até à estação de trem e embarque em trem Intercidades em 1ª classe com destino
a Évora. À chegada, assistência e traslado ao hotel. À
tarde, saída em tour privativo à belíssima vila medieval
de Monsaraz.

07º Dia: Coimbra / Porto

Após café da manhã, transfer até à estação de trem e
viagem em trem Intercidades em 1ª Classe até à cidade do Porto. À chegada, assistência e traslado ao hotel.
Hospedagem

03º Dia: Évora / Lisboa

Café da manhã. Terá tempo livre para desfrutar da cidade e dos belíssimos monumentos. Almoço livre. À tarde,
traslado à estação e embarque em trem Intercidades em
1ª classe com destino a Lisboa. Chegada à estação de
Entrecampos e traslado ao hotel.

08º Dia: Porto

Café da manhã. Saída em tour regular guiado pela cidade
do Porto, capital do norte de Portugal e Patrimônio Mundial. Terá oportunidade de visitar os locais mais ricos em
tradição e cultura e as principais ruas e praças do centro
histórico. Tarde livre. Sugerimos um tour de meio-dia à
bonita cidade de Aveiro, conhecida como a Veneza Portuguesa (opcional).

04º Dia: Lisboa

Saída para visita panorâmica regular da cidade de Lisboa,
visitando os pontos históricos mais importantes da capital portuguesa tais como o Mosteiro dos Jerônimos, a
Torre de Belém, o Padrão dos Descobrimentos, o Rossio,
a Praça do Comércio e muitos outros. Tarde livre. Sugerimos passeio às lindíssimas cidades de Sintra, Cascais e
Estoril (opcional).

Preços por pessoa (Minimo 2 pessoas)
Categoria de hotel

Datas de
chegada a Lisboa

05º Dia: Lisboa / Coimbra

Itinerário:

09º Dia: Porto

Café da manhã no hotel. Em hora a determinar traslado ao aeroporto. (Check out do hotel até às 12h00).

Fim dos nossos serviços.

(Em Euros):

04 Jan a 15 Mar
+ 01 Nov a 20 Dez

16 Mar a 12 Abr
+ 01 Jul a 27 Ago

13 Abr a 30 Jun
+ 28 Ago a 31 Out
+ 21 Dez a 03 Jan 2020

Diárias

Incluso:

• 8 noites de hospedagem com café da
manhã na categoria de hotel escolhido;
• Traslados de chegada e saída em Lisboa,
Évora, Coimbra e Porto;
• Visita panorâmica de meio dia de Lisboa
(tour regular);
• Bilhete de trem Intercidades Lisboa /
Évora / Lisboa em 1ª Classe;
• Visita panorâmica de meio dia de Monsaraz (privativo);
• Bilhete de trem Intercidades Lisboa /
Coimbra em 1ª Classe;
• Visita panorâmica de meio dia de Coimbra (privativo);
• Bilhete de trem Intercidades Coimbra /
Porto em 1ª Classe;
• Visita panorâmica de meio-dia do Porto
(tour regular).

Suplemento Plus

• Visita panorâmica de meio dia de Sintra,
Cascais e Estoril (tour regular);
• Visita panorâmica de dia inteiro da Serra
da Estrela e Belmonte (privativo);
• Visita panorâmica de meio dia de Aveiro
(tour regular).

Não incluso:

• Passagens aéreas;
• Despesas de caráter pessoal;
• Taxa turística em Lisboa e Porto.

Hotel Roma + Best Western Santa Clara + Hotel Dona Inês + Grande Hotel do Porto *** ou similar
Em duplo
Suplemento single

1.092€
781€

1.139€
809€

1.193€
839€

Nota

Este programa poderá iniciar-se pelo Porto e terminar em Lisboa.

Em duplo
Suplemento single

1.139€
809€

1.224€
889€

1.293€
898€

Suplemento Plus
299€
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Lisboa

31

Portugal e Espanha

Hotel Turim Saldanha + Hotel Mar de Ar Muralhas + Hotel Vila Galé Coimbra + Hotel da Música **** ou similar

Lisboa, Coimbra e Porto
Desde

1.649€
8

Di a s
ref: FIT-006

Coimbra

Datas de
chegada a Lisboa

Itinerário:

Diárias.

Viagem Privativa

01º Dia: Lisboa

Incluso:

• Carro privativo com motorista de turismo
experiente e credenciado conforme itinerário;
• 3 noites com café da manhã em Lisboa no
Hotel Turim Saldanha ou similar;
• 2 noites com café da manhã em Coimbra
no Hotel Vila Galé Coimbra ou similar;
• 2 noites com café da manhã em Porto no
hotel da Musica similar;
• Show de Fado com jantar;
• bilhetes de trem Intercidades 1ª Classe
Lisboa/ Coimbra + Coimbra/ Porto;
• Visita à universidade de Coimbra.;
• Almoço no 5º dia do itinerário.;
• Visita a Caves do Vinho do Porto com
degustação.

Não Incluso:

• Passagens aéreas;
• Despesas de carater pessoal;
• Taxa turística em Lisboa e Porto.

Nota

Este programa poderá iniciar-se pelo Porto e terminar em Lisboa.

Chegada ao aeroporto de Lisboa. Assistência e traslado ao Hotel. (Caso a hora de chegada não permita ainda
o check-in, será dada a possibilidade de guardar a bagagem). Tempo livre para atividades pessoais. À noite, um
jantar numa casa de fados tradicional, onde ao som dos
acordes da guitarra portuguesa e das vozes dos fadistas
vertendo saudade, irá saborear a gastronomia portuguesa, acompanhado de um excelente vinho tinto.

02º Dia: Lisboa / Sintra / Cascais / Estoril / Lisboa

Café da manhã no hotel e saída para visita panorâmica
em privado aos pontos turísticos mais importantes da
cidade: Torre de Belém, Mosteiro dos Jerónimos, etc. Almoço livre. À tarde passeio à belíssima Sintra e sua bela
Serra, o famoso Cabo da Roca que é o ponto mais ocidental do Continente Europeu, a bonita vila de pescadores
de Cascais e a cosmopolita vila do Estoril onde se pode
encontrar o Casino do Estoril, o maior Casino da Europa.

03º Dia: Lisboa / Óbidos / Alcobaça /
Batalha / Fátima / Lisboa

Saída em direção à vila medieval de Óbidos, com as suas
ruas estreitas, rústicas casas brancas, o castelo e as suas
muralhas. Continuação até ao Mosteiro de Alcobaça e visita aos túmulos de D. Pedro e Inês de Castro. Um olhar
sobre o mar da típica Nazaré, antes de admirar as linhas
harmoniosas do Mosteiro da Batalha, uma obra de arte
da arquitetura gótica, Patrimônio Mundial. Visita a Fátima e no final do dia regresso a Lisboa.

04º Dia: Lisboa / Coimbra

Café da manhã no hotel. Traslado até à estação de trem.
(Check out no hotel até às 12h00). Embarque em trem
intercidades, 1º Classe com destino a Coimbra. Chegada

Portugal e Espanha

Preços por pessoa (Minimo 2 pessoas)
Categoria

Lisboa

32

Em duplo
Suplemento single

a Coimbra, assistência e traslado ao Hotel. (Caso a hora
de chegada não permita ainda o check-in, será dada a
possibilidade de guardar a bagagem). Tempo livre para
atividades pessoais.

05º Dia: Coimbra

Saída pela manhã para visita a Coimbra uma das mais
antigas Universidades no Mundo, eleita Patrimônio Mundial. Surpreende-nos o esplendor da sua Biblioteca Barroca e das suas tradições na música e traje universitário.
Ainda em Coimbra, a igreja de Santa Clara, em cujo relicário de prata e cristal repousa a tão amada Rainha Santa
Isabel, famosa pelo milagre das rosas. Saída em direção
ao Bussaco e almoço no magnífico Palace Hotel do Bussaco, para visita a magnifica mata e Palácio. Almoço e
continuação para Aveiro para visita, cujos ex-líbris são os
seus canais, os coloridos barcos moliceiros e o delicioso
doce “Ovos-moles”. Regresso a Coimbra ao final da tarde.

06º Dia: Coimbra / Porto

Café da manhã no hotel. Assistência e traslado até à estação de trem. (Check out no hotel até às 12h00). Embarque em trem intercidades, 1º Classe com destino ao
Porto. Chegada ao Porto, assistência e traslado ao Hotel.
(Caso a hora de chegada não permita ainda o check-in,
será dada a possibilidade de guardar a bagagem). Tempo
livre para atividades pessoais.

07º Dia: Porto

Café da manhã. Saída para um tour panorâmico de meio
dia para conhecer alguns dos principais pontos de interesse da cidade do Porto. Visita às caves do vinho do Porto com degustação. Tarde Livre.

08º Dia: Porto/ Brasil

Café da manhã no hotel. Assistência e traslado ao
aeroporto. (Check out do hotel até às 12h00)

Fim dos nossos serviços.

(Em Euros):

04 Jan a 15 Mar +
01 Nov a 22 Dez

16 Mar a 12 Abr +
01 Jul a 22 Ago

13 Abr a 30 Jun +
23 Ago a 31 Out + 23 Dez
2019 a 03 Jan 2020

1.649 €
459 €

1.742 €
537 €

1.799 €
589 €
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portugal em 2 cidades
Desde

711€
8

Di a s
ref: FIT-007

Lisboa

05º Dia: Porto

Guias Locais

Itinerário:

falando Português

01º Dia: Lisboa

Chegada ao aeroporto de Lisboa. Assistência e traslado
ao hotel. (Caso a hora de chegada não permita ainda o
check-in, será dada a possibilidade de guardar a bagagem). Tempo livre para atividades pessoais.

02º Dia: Lisboa

Café da manhã. Saída para visita panorâmica de Lisboa
e os pontos históricos mais importantes da capital portuguesa tais como o Mosteiro dos Jerônimos, a Torre de
Belém, o Padrão dos Descobrimentos, o Rossio, a Praça
do Comércio e muitos outros. Tarde livre.

03º Dia: Lisboa

Café da manhã. Dia livre. Sugerimos um passeio a Sintra,
Cascais e Estoril (opcional). À noite uma bela maneira de
se despedir de Lisboa será jantando numa casa de fados
tradicional, degustando a ótima gastronomia portuguesa
ao som de um fado cheio de amor e saudade (opcional).

04º Dia: Lisboa / Porto

Após café da manhã, traslado até ao Terminal Rodoviário.
Viagem em ônibus até à segunda maior cidade do país, a
cidade do Porto (300 km). À chegada ao Porto, assistência e traslado ao hotel. Hospedagem.

Preços por pessoa
Categoria

Café da manhã. Saída para um tour panorâmico de meio
dia para conhecer alguns dos principais pontos de interesse da cidade do Porto. Tempo livre para almoço. À
tarde, um passeio de barco no rio Douro de aproximadamente 1 hora de duração.

06º Dia: Porto

Café da manhã. Dia livre. Sugerimos um passeio (opcional)
pela província mais verde de Portugal e onde descobrirá
alguns dos seus tesouros históricos tais como Braga, capital religiosa de Portugal e Guimarães a cidade berço da
nação, primeira capital do país, onde nasceu o primeiro rei
de Portugal D. Afonso Henriques.

07º Dia: Porto

Café da manhã. Dia livre. Sugerimos um passeio (opcional) pela belíssima região do vale do Douro onde ao longo das suas escarpas inclinadas poderá apreciar a beleza
estonteante das vinhas que dão origem ao vinho português mais famoso no mundo inteiro - o vinho do Porto.
Poderá ver com os seus olhos aquela que foi a primeira região demarcada de vinhos do mundo.

08º Dia: Porto

Café da manhã no hotel. Em hora a determinar traslado ao aeroporto. (Check out do hotel até às 12h00).

Fim dos nossos serviços.

(Em Euros):

03 Jan a 15 Mar
+ 01 Nov a 20 Dez

16 Mar a 12 Abr
+ 01 Jul a 27 Ago

13 Abr a 30 Jun
+ 28 Ago a 31 Out
+ 21 Dez a 03 Jan 2020

Hotel Roma + Grande Hotel do Porto *** ou similar
Em duplo
Suplemento single

711 €
514 €

755 €
545 €

Datas de
chegada a Lisboa

Diárias.

Incluso:

• Traslado de chegada e saída em Lisboa;
• Hospedagem com café da manhã na categoria de hotel escolhido;
• Visita panorâmica de Lisboa;
• bilhete de Bus Lisboa/ Porto;
• Visita panorâmica do Porto;
• Cruzeiro das Pontes no Douro durante
1 hora;
• Traslado de chegada e saída em Porto;

Suplemento Plus

• Tour de meio dia a Sintra, Cascais e Estoril;
• Show de Fados e Folclore com jantar;
• Tour de dia inteiro a Braga e Guimarães
com almoço;
• Tour de dia inteiro à região do Douro com
almoço.

Não incluso:

• Passagens aéreas;
• Despesas de carater pessoal;
• Taxa turística em Lisboa e Porto.

Nota

Este programa poderá iniciar-se pelo Porto e terminar em Lisboa.

805 €
588 €

Hotel Lutecia + Hotel Vila Galé Porto **** ou similar
753 €
535 €

838 €
648 €

897 €
689 €

Suplemento Plus
350 €
Nota: Suplemento por pessoa para viagem em trem Intercidades 1ª classe (opcional): 27€.
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Em duplo
Suplemento single

extensão à ilha da madeira
Extensão à Ilha da Madeira

Desde

228€

| Ref.: FIT-008 | 4 Dias

avenidas. Terá oportunidade de subir até à Vila do Monte,
de onde terá uma vista incomparável de toda a cidade do
Funchal, autentico anfiteatro natural. Tarde livre. Hospedagem.

Itinerário:
01º Dia: Funchal

Chegada ao aeroporto da Madeira. Assistência e
traslado ao Hotel. (Caso a hora de chegada não permita
ainda o check-in, será dada a possibilidade de guardar a
bagagem). Tempo livre para atividades pessoais.

03º Dia: Funchal

Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos passeio
opcional a Porto Moniz ou a Santana.

02º Dia: Funchal

04º Dia: Funchal

Café da manhã no hotel e saída para visita panorâmica
aos pontos turísticos mais importantes da cidade do
Funchal, dos seus imponentes monumentos, praças e

Café da manhã no hotel. Em hora a determinar traslado ao aeroporto. (Check out do hotel até às 12h00).

Fim dos nossos serviços.

Preços por pessoa (Em Euros):
Datas de Partida

04 Jan a 24 Mar
+ 01 Nov a
23 Dez

25 Mar a 27 Abr

28 Abr a 22 Mai
(Festa da Flor)

23 Mai a 31 Out

Hotel Dorisol Buganvília *** ou similar
Em duplo
Suplemento single
Noite extra / pessoa em duplo
Noite extra em Single
Estrelícia

Datas de
chegada ao Funchal

Diárias até 23 Dez.

Traslados no
Funchal

Preço por pessoa, incluindo assistência e
uma mala por pessoa. Ida aeroporto/hotel
em Funchal ou volta.
1 pax: 35 € / 2 pax: 22 € / 3 a 8 pax: 18 €.

228 €
162 €
58 €
96 €

261 €
188 €
72 €
120 €

552 €
458 €
80 €
151 €

274 €
214 €
75 €
130 €

672 €
559 €
87 €
160 €

326 €
326 €
86 €
159 €

371 €
271 €
97 €
175 €

775 €
599 €
99 €
177 €

Hotel Alto Lido **** ou similar
Em duplo
Suplemento single
Noite extra / pessoa em duplo
Noite extra em Single

276 €
206 €
68 €
123 €

306 €
228 €
79 €
141 €

Hotel Carlton Madeira ***** ou similar
Em duplo
Suplemento single
Noite extra / pessoa em duplo
Noite extra em Single

320 €
222 €
81 €
143 €

340 €
240 €
93 €
155 €

Ilha da Madeira (Excursões Opcionais)
Circuitos regulares com partida do Funchal:
Tour

Guias Locais
falando Português

Duração

Saídas

Horário

Preço

Meio dia.

Exceto dia 25 Dez e 01 Jan

Quintas e sábados.

08h30

35 €

Dia
inteiro.

Funchal-City tour. Descubra os principais monumentos da capital madeirense. Desfrute das maravilhas

do Mercado, com uma exposição permanente de flores, vegetais, frutos e variedades de peixe da Ilha. Visita a
uma Fábrica de Bordados tradicionais da Madeira para conhecer esta delicada arte. De seguida, subida até à Vila
do Monte, de onde terá uma vista incomparável de toda a cidade do Funchal. Poderá aproveitar para efetuar a
descida no típico carro de cesto (opcional). De regresso ao Funchal, passagem pela Adega de Vinhos Oliveiras.

Porto Moniz. Uma visita completa pela zona oeste da Madeira, visitando a vila piscatória de Câmara de Lobos. Seguindo ao longo da costa sul, uma parada no Cabo Girão, o mais alto da Europa com 580 metros, antes de
chegarmos à Vila da Ribeira Brava, com a sua Igreja e o seu Mercado. Seguimos pelo litoral com destino a Porto
Moniz vila piscatória muito conhecida pelas suas piscinas naturais, onde será servido o almoço num restaurante
local. O regresso à cidade do Funchal será pela Encumeada, montanha que separa a costa norte da costa sul, com
parada no Miradouro Véu da Noiva, onde podemos contemplar uma majestosa queda de água, e observar a antiga
estrada escavada na rocha, agora não recomendada ao trânsito. Passando por São Vicente, se atravessa a famosa
floresta Laurissilva (classificada pela UNESCO, como Património Mundial da Humanidade).
Santana. Partida em direção á Camacha, local conhecido pela indústria do vime e pelo seu folclore. Subida

até ao Pico do Arieiro, o terceiro cume mais alto da ilha, (1.818m de altitude) de onde poderá desfrutar da luxuriante paisagem montanhosa. Descida até ao Ribeiro Frio, onde poderá fazer um passeio a pé de 25 minutos
ao longo de uma levada (canais de irrigação da ilha), permitem uma incrível comunhão com a natureza. Saída
para a costa norte até o Faial (almoço). Continuação do passeio até Santana, conhecida pelas casas cobertas de
colmo, uma das imagens tradicionais da ilha. Regresso ao Funchal visitando Porto da Cruz, Portela e Machico,
local onde desembarcaram os primeiros navegadores.

Inclui
almoço

Terças, quintas e
sábados.

Exceto dia 25 Dez e 01 Jan

8h15

66 €

Dia
inteiro.

Segundas, quartas e
sextas.

08h15

66 €

Segundas e quartas.

14h00

39 €

19h15

51 €

08h00

180 €

Inclui
almoço

Exceto dia 25 Dez e 01 Jan

Meio dia

Exceto dia 25 Dez e 01 Jan

Curral das Freiras. A visita começa pelo Pico dos Barcelos, um dos melhores miradouros sobre a cidade

Portugal e Espanha

do Funchal, um anfiteatro natural. A vista sobre toda a cidade é incomparável. A viagem prossegue em direção
ao Miradouro da Eira do Serrado a 1094 metros de altitude, de onde se desfruta de uma deslumbrante paisagem sobre o Curral das Freiras, vila situada num profundo vale. Descida até ao centro para saborear uma das
bebidas madeirenses mais apreciadas – Ginja.

Noite Tipica com jantar. Um ambiente de festa, gastronomia e danças tradicionais juntos numa noite

Aprox.

Ilha de Porto Santo. Embarque no Ferry “Lobo Marinho” com destino ao Porto Santo. Chegada e início

Dia
inteiro.

inesquecível! Delicie-se com os sabores típicos da Madeira: prove a “Espetada Madeirense” acompanhada de
3 hrs.
milho frito. Espetáculo folclórico de danças e cantares da Madeira.
Inclui Jantar

da visita panorâmica da ilha denominada “Ilha Dourada”, tão espantosamente diferente da ilha da Madeira.
Excursão à volta à ilha – Miradouro da Portela, Pico do Castelo, Fonte de Areia, Miradouro Pico das Flores, Calheta, visita à Casa museu Cristóvão Colombo. Almoço incluído. Tarde livre. Regresso em ferryboat ao Funchal.
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Inclui
almoço

Quintas e Sábados.

Exceto dia 24, 25, 31 Dez e
01 Jan

Segundas, quartas,
quintas, sábados e
domingos

Exceto dia 25 Dez e 01 Jan
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Lisboa e ilha da madeira
Desde

907€
8

Di a s
ref: FIT-009

Madeira

Guias Locais

Itinerário:

falando Português

01º Dia: Lisboa

Chegada ao aeroporto de Lisboa. Assistência e traslado ao hotel. (Caso a hora de chegada não permita ainda
o check–in, será dada a possibilidade de guardar a bagagem). Hospedagem no hotel da categoria escolhida.

02º Dia: Lisboa

Após o café da manhã, pick up para circuito regular de
meio-dia à descoberta da cidade das sete colinas, pelos
seus monumentos, praças e avenidas. Tarde livre. À noite
traslado a um restaurante típico para jantar e assistir ao
show de fados. Regresso ao hotel e hospedagem.

03º Dia: Lisboa / Funchal

Café da manhã e traslado para o aeroporto, para seguir
em voo com destino ao Funchal. Assistência à chegada
e traslado ao hotel. Resto de dia livre para descobrir as
belezas desta cidade.

04º Dia: Funchal

Café da manha e saída para meio-dia de visita de cidade percorrendo vários pontos de interesse turístico tais
como: O mercado com a sua exposição de flores, frutos
e variedades de peixe. Visita à Fabrica de Bordados tradicionais da Madeira para conhecer esta delicada arte.
De seguida, subida até à Vila do Monte, de onde terá
uma vista incomparável sobre o Funchal. Poderá aproveitar para efectuar a descida no típico carro de cesto.
De regresso ao Funchal, passagem pela Adega de Vinhos
Oliveiras. Tarde livre. À noite, saída para jantar típico, saboreando a famosa espetada madeirense e apreciando o
folclore da Madeira, numa “noite típica”.

05º Dia: Funchal

Café da manhã e saída para visita de dia inteiro a Porto
Moniz. Uma visita completa pela zona oeste da Madeira,
visitando a vila piscatória de Câmara de Lobos. Seguindo

Preços por pessoa
Datas de Partida

ao longo da costa sul, uma parada no Cabo Girão, o mais
alto da Europa com 580 metros, antes de chegarmos à
Vila da Ribeira Brava, com a sua Igreja e o seu Mercado. Seguimos pelo litoral com destino a Porto Moniz vila
piscatória muito conhecida pelas suas piscinas naturais,
onde será servido o almoço num restaurante local. O regresso à cidade do Funchal será pela Encumeada, montanha que separa a costa norte da costa sul, com parada
no Miradouro Véu da Noiva, onde podemos contemplar
uma majestosa queda de água, e observar a antiga estrada escavada na rocha, agora não recomendada ao
trânsito. Passando por São Vicente, se atravessa a famosa floresta Laurissilva (classificada pela UNESCO, como
Património Mundial da Humanidade). Hospedagem.

06º Dia: Funchal

Café da manhã. Partida em direção à Camacha, local conhecido pela indústria do vime e pelo seu folclore. Subida até ao Pico do Arieiro, o terceiro cume mais alto da
ilha, (1.818m de altitude) de onde poderá desfrutar da
luxuriante paisagem montanhosa. Descida até ao Ribeiro Frio, onde poderá fazer um passeio a pé de 25 minutos ao longo de uma levada (canais de irrigação da ilha),
permitem uma incrível comunhão com a natureza. Saída
para a costa norte até o Faial (almoço). Continuação do
passeio até Santana, conhecida pelas casas cobertas de
colmo, uma das imagens tradicionais da ilha. Regresso
ao Funchal visitando Porto da Cruz, Portela e Machico,
local onde desembarcaram os primeiros navegadores.
Hospedagem.

07º Dia: Funchal / Lisboa

Café da manhã e em hora a determinar localmente,
transporte ao aeroporto com destino a Lisboa. Chegada e
traslado ao hotel. Hospedagem

Datas de
chegada a Lisboa

Jan a Mar + Nov e Dez: Terça-feira, Sextafeira e Sábado até 18 Dez;
Abr a Out: Diário.

Incluso:

• Traslados aeroporto / Hotel / Aeroporto;
• 3 noites em Lisboa na categoria de hotel
escolhido;
• 4 noites no Funchal na categoria de hotel
escolhido;
• Meio-dia visita de cidade em Lisboa;
• Show de fados com jantar;
• Tour dia inteiro a Porto Moniz com al
moço;
• Tour dia inteiro a Santana com almoço;
• Meio-dia visita de cidade Funchal;
• Noite Tipica com jantar regional e Folclore.

Não incluso:

• Passagem aérea;
• Despesas de carater pessoal;
• Taxa turística em Lisboa.

Nota

Por questões operativas a ordem dos tours poderá
ser alterada

08º Dia: Lisboa / Brasil

Café da manhã. Em hora a determinar traslado ao
aeroporto. (Check out do hotel até às 12h00).

Fim dos nossos serviços.

(Em Euros):

04 Jan a 24 Mar
+ 01 Nov a
18 Dez

25 Mar a 27 Abr

28 Abr
a
22 Mai

23 Mai
a
31 Out

Em duplo
Suplemento single

907 €
456 €

976 €
523 €

1.231 €
746 €

1.001 €
562 €

Hotel Lutécia + Hotel Alto Lido **** ou similar
Em duplo
Suplemento single

993 €
529 €
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1.079 €
588 €

1.364 €
899 €

1.186 €
819 €

Lisboa
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Hotel Roma + Hotel Dorisol Buganvília *** ou similar

extensão à ilha de são miguel - açores
Extensão à Ilha de São Miguel – Açores

Desde

Itinerário:
01º Dia: São Miguel

Chegada ao aeroporto de Ponta Delgada. Assistência e traslado ao Hotel. (Caso a hora de chegada não permita ainda o check-in, será dada a possibilidade de guardar a bagagem). Tempo livre para atividades pessoais.

02º Dia: São Miguel

Partida pela manhã em direção zona mais ocidental da
ilha, onde as montanhas e lagoas das sete cidades estão
situadas. Será feita uma breve parada no miradouro da
vista do Rei, uma das mais importantes vistas panorâmicas da Ilha, de onde se pode observar as famosas lagoas: uma azul e outra verde, adormecidas dentro de uma

Preços por pessoa com café da manhã
Datas de Partida
Flores Açorianas

Datas de
chegada a Ponta Delgada

Diárias até 23 Dez

T raslados em Ponta Delgada –
Ilha de São Miguel:

Preço por pessoa, incluindo assistência e
uma mala por pessoa. Ida aeroporto/hotel
em Ponta Delgada ou volta :
1 pax: 55€ / 2 pax: 27€ / 3 a 8 pax: 22 €.

253€

| Ref.: FIT-010 | 4 Dias

enorme cratera vulcânica. Descida até à Vila das Sete
cidades. O regresso a Ponta Delgada, será feito através
de uma estrada de Montanha, o que possibilita a vista
sobre as belas paisagens da zona central da ilha. Parada
para visita às estufas do ananás para conhecer o modo
peculiar como esta fruta tropical é cultivada nos Açores.
Tarde livre. Hospedagem.

03º Dia: São Miguel

Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos passeio
opcional a Furnas e Lagoa do Fogo ou Vila do Nordeste.

04º Dia: São Miguel

Café da manhã no hotel. Em hora a determinar traslado ao aeroporto. (Check out do hotel até às 12h00).

Fim dos nossos serviços.

(Em Euros):

04 Jan a 28 Mar +
03 Nov a 23 Dez

29 Mar a 28 Mai

Hotel Vila Nova *** ou similar
Em duplo
Suplemento single
Noite extra / pessoa em duplo
Noite extra em Single

253 €
239 €
59 €
97 €

293 €
265 €
74 €
115 €

319 €
283 €
76 €
131 €

Hotel Marina Atlântico **** ou similar
Em duplo
Suplemento single
Noite extra / pessoa em duplo
Noite extra em Single

275 €
199 €
62 €
96 €

341 €
194 €
79 €
125 €

Circuitos regulares com partida de Ponta Delgada:
Tour

Lagoa das Sete cidades. Saída de Ponta Delgada em direção à zona mais ocidental da ilha, onde as
montanhas e lagoas das sete cidades estão situadas. Será feita uma breve parada no miradouro da vista do Rei,
uma das mais importantes vistas panorâmicas da Ilha, de onde se pode observar as famosas lagoas: uma azul e
outra verde, adormecidas dentro de uma enorme cratera vulcânica. O regresso a Ponta Delgada, será feito através
de uma estrada de Montanha, o que possibilita a vista sobre as belas paisagens da zona central da ilha. Parada
para visita às estufas do ananás para conhecer o modo peculiar como esta fruta tropical é cultivada nos Açores.
Vale das Furnas. Partida em direção à cidade de Ribeira Grande, onde irá percorrer as principais ruas da cidade,
passando por vários exemplos de arquitetura Barroca dos séculos XVII e XVIII. De seguida parada na fábrica de Chá Gorreana,
uma dos únicos exemplos na Europa, onde poderá observar a paisagem e provar o famoso chá açoriano. Antes de chegar ao
vale das Furnas, parada no Miradouro do Pico do Ferro onde poderá avistar a Lagoa das Furnas e a sua vila. Ao chegar à lagoa,
poderá visitar as Caldeiras onde se cozinha o tradicional Cozido à Portuguesa com o vapor da terra. O almoço será serviço de
seguida num restaurante local. De tarde, visita ao Parque Terra Nostra, o famoso jardim botânico com piscinais termais, ricas
em ferro, dando uma cor amarelada às suas águas. Depois de um passeio no jardim, poderá, se desejar, banhar-se nas águas
com poderes curativos. Antes de regressar a Ponta Delgada, visita ao centro da vila para observar as fumarolas das Furnas.
Povoação e Vila do Nordeste. Partida em direção a Vila Franca do Campo com parada no Miradouro do Pisão
para uma vista panorâmica da costa sul da ilha. De seguida paragem na fábrica das “Queijadas da Vila”. A receita destas deliciosas queijadas foi criada pelas freiras do antigo Convento de Santo André e são consideradas uma das relíquias da doçaria
conventual açoriana. Continuação até à Povoação, onde se instalaram, como o nome indica, os primeiros povoadores na ilha.
Visita ao centro da vila e almoço em restaurante local. Durante a tarde, a viagem prossegue até Nordeste, visitando o bonito
Miradouro da Ponta do Sossego, com vistas panorâmicas para o imenso azul do Oceano Atlântico. Visita ao centro da vila e
ao Parque Natural da Ribeira dos Caldeirões, famoso pela suas cascatas de águas e moinhos. No regresso a Ponta Delgada,
parada no Miradouro de Santa Iria, com a sua bonita vista do recorte da costa norte da ilha.

385 €
322 €
91 €
162 €

Ilha de São Miguel

Ilha de São Miguel (Excursões Opcionais)

Portugal e Espanha

29 Mai a 02 Nov

Guias Locais
falando Português

Duração

Saídas

Horário

Preço

Meio dia.

Quintas-feiras
e Domingos.

9h00.

49 €

Inclui
almoço

Quarta-feira
e Sextas-feiras.

Exceto dia 25 Dez e 01 Jan

9h00

93 €

Dia
inteiro.

Terças-feiras e Sábado.

09h00

95 €

Dia
inteiro.

Inclui
almoço

Exceto dia 25 Dez e 01 Jan.

Exceto dia 25 Dez e 01 Jan.

Nota: Mínimo 2 pessoas. Saída do Terminal na Av. Infante D. Henrique. Pick up nos hotéis sujeito a confirmação
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A magia dos açores
Desde

906€
8

Di a s
ref: FIT-011

Lagoa das Sete Cidades

Guias Locais

Itinerário:

falando Português

01º Dia: Ilha Terceira

Chegada ao aeroporto da Terceira. Assistência e traslado ao Hotel em Angra do Heroísmo, cidade Patrimônio da
Humanidade. (Caso a hora de chegada não permita ainda o
check-in, será dada a possibilidade de guardar a bagagem).
Tempo livre para atividades pessoais.

02º Dia: Ilha Terceira

Café da manhã e saída para visita à Ilha Terceira seguindo por estrada da Costa Sul em direção à Cidade da Praia da Vitoria. Passagem
por Porto Judeu, Salga, Salgueiros, São Sebastião, Serra do Cume e
interior da Ilha. Almoço em restaurante local. De tarde, e por estrada do interior, através das hortências, onde se pode vislumbrar as
manadas de gado, incluindo os touros utilizados nas touradas típicas desta Ilha (touradas à corda), Furnas do Enxofre, Algar do carvão (visita facultativa), Biscoitos para visita a zona balnear, paradas
em diversos miradouros para observar a ilha e avistar ao longe as
vizinhas ilhas de São Jorge e Pico. Regresso a Angra do Heroísmo,
por São Mateus e parada em fábrica de queijo regional.

03º Dia: Ilha Terceira / Faial

Café da manhã. Em hora a determinar localmente transporte ao
aeroporto. Formalidades de embarque e partida para a Ilha do Faial
(Passagem aérea não incluída). Chegada a Horta. A tarde saída por
estrada junto ao mar tendo como companheira a verdejante Serra
da Feteira, chegamos a Castelo Branco. Por Castelo Branco chegamos ao Varadouro, magnífica baia com termas e piscinas naturais.
Pequeno passeio e visita ao Parque Florestal do Capelo. Continuação até a Ponta dos Capelinhos, onde a paisagem foi completamente alterada: as casas e campos estão cobertas pelas cinzas
vulcânicas da erupção de 1957/58. Seguimos para a Caldeira, na
zona central da ilha rodeada de uma exuberante vegetação, constitui um dos maiores atrativos e está classificada como reserva
natural. Descida até o Miradouro da Espalamaca, magnifica vista
sobre a cidade da Horta a sua marina, e promontório constituído
pelo monte Queimado e Monte da Guia. Retorno ao hotel.

04º Dia: Faial / Pico / Faial

Café da manhã. Saída com destino à marina da Horta para embarque e travessia do canal em direção a Ilha do Pico. Chegada à
Madalena. Após passagem pelo Cabeço do Chão, parada nos Arcos
do Cachorro, magníficas grutas marinhas. Continuação pela zona

Preços por pessoa (Minimo 2 pessoas)
Datas de Partida

(Em Euros):

01 Jan a 14 Mar +
08 Nov a 20 Dez

dos “mistérios” (extensos campos de lava) até S. Roque. Continuação da viagem através de estrada interior, atravessando a Ilha até
à Lagoa do Capitão e depois até às Lajes. Parada para almoço em
restaurante local. A tarde visita a este antigo centro baleeiro, primeiro local da ilha a ser povoado. Regresso a Madalena visitando a
Igreja de S.Mateus, casa de rendas e fábrica de queijo. Chegada ao
cais, embarque em lancha e retorno a Ilha do Faial. Hospedagem.

05º Dia: Faial / São Miguel

Café da manhã no hotel. Em horário a determinar localmente traslado ao aeroporto. Embarque com destino a ilha de S.
Miguel (Passagem aérea não incluída). Chegada em Ponta
Delgada, assistência e transporte ao hotel. Hospedagem.

06º Dia: São Miguel

Café da manhã. Saída em direção ao Pico da Barrosa. Subida pela
encosta Sul e parada no cimo da montanha, com magnífica vista sobre a ilha. Descida pela encosta Norte até ao miradouro da
Lagoa de Fogo. Esta Lagoa, no fundo da cratera de um Vulcão já
extinto, com as suas praias de areia branca e águas tranquilas, é
reserva natural classificada. Continuação da descida até à cidade
da Ribeira Grande, na costa norte da Ilha e parada para visita aos
principais monumentos. O tour continua pela costa Norte da Ilha
até ao Miradouro de Santa Iria, com magnífica vista sobre uma extensão enorme da costa Norte. A próxima parada será para visitar
as Plantações e Fábrica de Chá Gorreana. Através do Planalto da
Achada das Furnas, chegaremos ao miradouro do Pico do Ferro de
onde admiraremos a vista da enorme cratera vulcânica, no fundo
da qual se encontra a Lagoa e o Vale das Furnas. Descida até a beira
da Lagoa. Almoço. À tarde visita ao Parque Terra Nostra com a sua
grande variedade de espécies botânicas e piscina termal. Seguimos
depois para as Caldeiras, manifestações vulcânicas diversas. O vale
das Furnas com as suas vinte e duas fontes termais constitui uma
das regiões hidrológicas mais ricas da Europa. Regresso a Ponta
Delgada, passando ao longo da Lagoa das Furnas, Vila Franca e
Praias de Água d’Alto e Praia das Milícias. Hospedagem.

Datas de
chegada à Terceira

Diárias até 20 Dez

Incluso:

• Traslados desde o Aeroporto ou cais até
ao hotel e vice versa;
• 7 noites com café da manhã na categoria
de hotel escolhido;
• Ferry Faial/ Pico/ Faial;
• Guia acompanhante local nas excursões
indicadas no programa;
• 4 almoços.

Não Incluso:

• Passagens aéreas;
• Despesas de carater pessoal.

07º Dia: São Miguel

Café da manhã. Dia inteiramente livre para actividades pessoais. Hospedagem.

08º Dia: São Miguel

Café da manhã no hotel. Em hora a determinar traslado
ao aeroporto. (Check out do hotel até às 12h00).

Fim dos nossos serviços.

15 Mar a 15 Mai +
07 Out a 07 Nov

16 Mai a 06 Out

Em duplo
Suplemento single

906 €
269 €

989 €
355 €

1.059 €
460 €

hotel Terceira Mar + Hotel do Canal + Marina Atlântico **** ou similar
Em duplo
Suplemento single

978 €
302 €

Europa | circuitos 2019/2020

1.239 €
544 €

1.300 €
599 €

Ilha do Pico

37

Portugal e Espanha

Hotel Angra Garden + Hotel Horta + Ponta Delgada Hotel *** ou similar

Lisboa e açores
Desde

1.079€
8

Di a s
ref: FIT-012

Lagoa do Fogo

Datas de
chegada à Europa

Guias Locais

Itinerário:

Saídas Terças-feiras e sábados até 20 Dez

falando Português

01º Dia: Lisboa

Chegada ao aeroporto de Lisboa, assistência e traslado
ao hotel. Quarto disponível apos as 15h. (Caso a hora de chegada não permita ainda o check –in, será dada a possibilidade
de guardar a bagagem). Restante dia livre. Hospedagem.

Incluso:

• Traslados aeroporto /Hotel / Aeroporto;
• 3 noites com café da manhã em Lisboa na
categoria de hotel selecionado;
• 4 noites com café da Manhã em Ponta
Delgada na categoria de hotel selecionado;
• Meio-dia visita de cidade em Lisboa;
• Show de Fado com jantar;
• Tour dia inteiro com almoço ao Vale das
Furnas;
• Tour de meio dia às Sete Cidades;
• t our pedestre na cidade de Ponta Delgada;
-> Tour de dia inteiro com almoço ao Nordeste e Povoação.

Não incluso:

• Passagem aérea;
• Despesas de carater pessoal;
• Taxa turística em Lisboa e Porto.

Nota

Por questões operativas a ordem dos tours poderá
ser alterada

02º Dia: Lisboa

Café da manhã no hotel e saída para visita panorâmica aos
pontos turísticos mais importantes da cidade como a Torre de
Belém, o Mosteiro dos Jerónimos e tantos outros. Tarde livre.
À noite, traslado a um restaurante típico onde terá um espetáculo de show de fados e jantar.

03º Dia: Lisboa / Ponta Delgada

Café da manhã e traslado para o aeroporto. Saída em voo com
destino a Ponta Delgada na Ilha de São Miguel, Açores (não
incluso). Chegada, assistência e traslado ao hotel em Ponta
Delgada. Almoço livre. À tarde, visita guiada a pé pelas ruas
estreitas e típicas do centro histórico de Ponta Delgada. As
expressões artísticas mais relevantes: a Igreja da Matriz (Igreja de São Sebastião), os Paços do Concelho, Monumento das
Portas da Cidade; Forte de São Brás, Igreja de São José, Capela
de Nossa Senhora da Esperança, Igreja de Todos – os – Santos
(do Colégio; Núcleo “Museu de Arte sacra” do Museu Carlos
Machado. Hospedagem.

04º Dia: Ponta Delgada / / Povoação e Nordeste /
Ponta Delgada

Café da manhã e partida em direção a Vila Franca do Campo
com parada no Miradouro do Pisão para uma vista panorâmica da costa sul da ilha. De seguida paragem na fábrica das
“Queijadas da Vila”. A receita destas deliciosas queijadas foi
criada pelas freiras do antigo Convento de Santo André e são
consideradas uma das relíquias da doçaria conventual açoriana. Continuação até à Povoação, onde se instalaram, como o
nome indica, os primeiros povoadores na ilha. Visita ao centro da vila e almoço em restaurante local. Durante a tarde, a
viagem prossegue até Nordeste, visitando o bonito Miradouro
da Ponta do Sossego, com vistas panorâmicas para o imenso
azul do Oceano Atlântico. Visita ao centro da vila e ao Parque
Natural da Ribeira dos Caldeirões, famoso pela suas cascatas
de águas e moinhos. No regresso a Ponta Delgada, parada no

Preços por pessoa (Minimo 2 pessoas)
Datas de Partida

Miradouro de Santa Iria, com a sua bonita vista do recorte da
costa norte da ilha.

05º Dia: Ponta Delgada / Vale das Furnas /
Ponta Delgada

Saída pela manhã em direção à cidade de Ribeira Grande, onde
irá percorrer as principais ruas da cidade, passando por vários
exemplos de arquitetura Barroca dos séculos XVII e XVIII. De
seguida parada na fábrica de Chá Gorreana, uma dos únicos
exemplos na Europa, onde poderá observar a paisagem e
provar o famoso chá açoriano. Antes de chegar ao vale das
Furnas, parada no Miradouro do Pico do Ferro onde poderá
avistar a Lagoa das Furnas e a sua vila. Ao chegar à lagoa, poderá visitar as Caldeiras onde se cozinha o tradicional Cozido
à Portuguesa com o vapor da terra. O almoço será serviço de
seguida num restaurante local. De tarde, visita ao Parque Terra
Nostra, o famoso jardim botânico com piscinais termais, ricas
em ferro, dando uma cor amarelada às suas águas. Depois de
um passeio no jardim, poderá, se desejar, banhar-se nas águas
com poderes curativos. Antes de regressar a Ponta Delgada,
visita ao centro da vila para observar as fumarolas das Furnas.

06º Dia: Ponta Delgada / Sete Cidades /
Ponta Delgada

Partida em direção à zona mais ocidental da ilha, onde as montanhas e lagoas das sete cidades estão situadas. Será feita uma breve parada no miradouro da vista do Rei, uma das mais importantes
vistas panorâmicas da Ilha, de onde se pode observar as famosas
lagoas: uma azul e outra verde, adormecidas dentro de uma enorme cratera vulcânica. O regresso a Ponta Delgada, será feito através de uma estrada de Montanha, o que possibilita a vista sobre
as belas paisagens da zona central da ilha. Parada para visita às
estufas do ananás para conhecer o modo peculiar como esta fruta
tropical é cultivada nos Açores. Regresso ao hotel e tarde livre.

07º Dia: Ponta Delgada / Lisboa

Café da manhã e traslado para o aeroporto. Saída em voo com
destino a Lisboa (não incluso).
Chegada ao aeroporto de Lisboa, assistência e traslado para o
hotel. Hospedagem

08º Dia: Lisboa / Brasil

Café da manhã no hotel. Em hora a determinar traslado
ao aeroporto. (Check out do hotel até às 12h00).

Fim dos nossos serviços.

(Em Euros):

04 Jan a 24 Mar
+ 04 Nov a 20 Dez

25 Mar a 12 Abr
+ 10 Out a 03 Nov

13 Abr a 09 Out

Portugal e Espanha

Hotel Roma + Hotel Vila Nova *** ou similar
Em duplo
Suplemento single

1.079 €
529 €

1.139 €
572 €

1.172 €
604 €

Htl Lutecia + Hotel Royal Garden **** ou similar
Lisboa
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Em duplo
Suplemento single

1.141 €
589 €

1.199 €
622 €

1.239 €
679 €
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As ilhas portuguesas
Desde

1.309€
11

Di a s
ref: FIT-013

Ilha de São Miguel

falando Português

01º Dia: Lisboa

Chegada ao aeroporto de Lisboa, assistência e traslado
ao hotel. Quarto disponível após as 15h. (Caso a hora de chegada não permita ainda o check in, será dada a possibilidade de
guardar a bagagem). Restante dia livre. Hospedagem.

02º Dia: Lisboa

Café da manhã no hotel e saída para visita panorâmica aos pontos
turísticos mais importantes da cidade: as principais avenidas e praças, a Torre de Belém, o Mosteiro dos Jerónimos, etc. Tarde livre.

03 º Dia: Lisboa / Ilha de São Miguel

Café da manhã e traslado para o aeroporto. Saída em voo com
destino a Ponta Delgada na Ilha de São Miguel, Açores (não incluso).Chegada assistência e traslado ao hotel em Ponta Delgada.
Restante dia Livre para descobrir a pé as ruas, praças e a marina
desta bonita cidade. Hospedagem.

04º Dia: Ponta Delgada / Vale das Furnas / Ponta
Delgada

Saída pela manhã em direção à cidade de Ribeira Grande,
onde irá percorrer as principais ruas da cidade, passando
por vários exemplos de arquitetura Barroca dos séculos
XVII e XVIII. De seguida parada na fábrica de Chá Gorreana,
uma dos únicos exemplos na Europa, onde poderá observar a paisagem e provar o famoso chá açoriano. Antes de
chegar ao vale das Furnas, parada no Miradouro do Pico do
Ferro onde poderá avistar a Lagoa das Furnas e a sua vila.
Ao chegar à lagoa, poderá visitar as Caldeiras onde se cozinha o tradicional Cozido à Portuguesa com o vapor da terra.
O almoço será serviço de seguida num restaurante local.
De tarde, visita ao Parque Terra Nostra, o famoso jardim
botânico com piscinais termais, ricas em ferro, dando uma
cor amarelada às suas águas. Depois de um passeio no jardim, poderá, se desejar, banhar-se nas águas com poderes
curativos. Antes de regressar a Ponta Delgada, visita ao
centro da vila para observar as fumarolas das Furnas.

05º Dia: Ponta Delgada / Sete Cidades /
Ponta Delgada

Café da manhã no hotel e saída de Ponta Delgada em direcção à zona mais ocidental da ilha, onde as montanhas e
lagoa das Sete Cidades estão situadas. Parada no miradouro
da Vista do Rei, uma das mais importantes vistas panorâmicas da ilha, de onde se pode observar a famosa lagoa, adormecida dentro de uma enorme cratera vulcânica. Descida
até à vila das Sete Cidades. O regresso a Ponta Delgada parada para visita às estufas de ananás, para conhecer o modo
peculiar como esta fruta tropical é cultivada nos Açores. Irá
aproveitar para saborear o famoso licor de ananás (mediante disponibilidade do fornecedor). Tarde livre.

06 º Dia: São Miguel / Ilha da Madeira

Café da manhã e traslado para o aeroporto. Saída em voo com

Preços por pessoa (Minimo 2 pessoas)
Datas de Partida

(Em Euros):

destino à Ilha da Madeira. Chegada, assistência e traslado ao hotel
no Funchal. Restante de dia livre para descobrir as belezas desta
bela cidade. Hospedagem.

07 º Dia: Funchal

Café da manhã no hotel e saída para visita panorâmica aos
pontos turísticos mais importantes da cidade do Funchal,
dos seus imponentes monumentos, praças e avenidas.
Terá oportunidade de subir até à Vila do Monte, de onde
terá uma vista incomparável de toda a cidade do Funchal,
autentico anfiteatro natural. Tarde livre. À noite, saída para
jantar típico onde terá oportunidade de saborear a famosa
espetada madeirense e apreciando o folclore da Madeira,
numa “noite típica”.

08 º Dia: Funchal / Porto Moniz / Funchal

Café da manhã e saída para visita de dia inteiro a Porto
Moniz. Uma visita completa pela zona oeste da Madeira,
visitando a vila piscatória de Câmara de Lobos. Seguindo ao
longo da costa sul, uma parada no Cabo Girão, o mais alto
da Europa com 580 metros, antes de chegarmos à Vila da
Ribeira Brava, com a sua Igreja e o seu Mercado. Seguimos
pelo litoral com destino a Porto Moniz vila piscatória muito
conhecida pelas suas piscinas naturais, onde será servido
o almoço num restaurante local. O regresso à cidade do
Funchal será efetuado pela Encumeada, montanha que separa a costa norte da costa sul, com parada no Miradouro
Véu da Noiva, onde podemos contemplar uma majestosa
queda de água, e observar a antiga estrada escavada na
rocha, agora não recomendada ao trânsito. Passando por
São Vicente, se atravessa a famosa floresta Laurissilva
(classificada pela UNESCO, como Património Mundial da
Humanidade). Hospedagem.

Datas de
chegada a Lisboa

Segunda-Feira, Quinta-Feira e Domingo
Até 18 Dez.

Incluso:

• Traslados aeroporto /Hotel / Aeroporto
• 3 noites com café da manhã em Lisboa,
Hotel Roma ou similar
• 3 noites com café da Manhã em Ponta
Delgada, Hotel Royal Garden ou similar
• 4 noites com café da manhã Funchal, Hotel Alto Lido ou similar
• Meio-dia visita de cidade em Lisboa
• Tour dia inteiro com almoço à ao Vale das
Furnas
• Tour de meio-dia à Lagoa das Sete Cidades
• Tour dia inteiro com almoço a Porto Moniz
• Tour dia inteiro com almoço a Santana
• Meio-dia visita de cidade Funchal
• Noite Tipica Madeirense

Não incluso:

• Passagem aérea;
• Despesas de carater pessoal;
• Taxa turística em Lisboa.

Nota

Por questões operativas a ordem dos tours poderá
ser alterada

09 º Dia: Funchal / Santana / Funchal

Café da manhã. Partida em direção à Camacha, local conhecido
pela indústria do vime e pelo seu folclore. Subida até ao Pico do
Arieiro, o terceiro cume mais alto da ilha, (1.818m de altitude) de
onde poderá desfrutar da luxuriante paisagem montanhosa. Descida até ao Ribeiro Frio, onde poderá fazer um passeio a pé de 25
minutos ao longo de uma levada (canais de irrigação da ilha), permitem uma incrível comunhão com a natureza. Saída para a costa
norte até o Faial (almoço). Continuação do passeio até Santana, conhecida pelas casas cobertas de colmo, uma das imagens tradicionais da ilha. Regresso ao Funchal visitando Porto da Cruz, Portela
e Machico, local onde desembarcaram os primeiros navegadores.
Hospedagem.

10 º Dia: Ilha da Madeira / Lisboa

Café da manha e em hora a determinar localmente, transporte ao
aeroporto com destino a Lisboa. Chegada, assistência e traslado
ao hotel. Hospedagem

11º Dia: Lisboa / Brasil

Café da manhã no hotel. Em hora a determinar traslado ao
aeroporto. (Check out do hotel até às 12h00).

Fim dos nossos serviços.

04 Jan a 24 Mar
+ 04 Nov a 18 Dez

25 Mar a 12 Abr
+ 10 Out a 03 Nov

13 Abr a 09 Out

Hotel Roma *** + Hotel Royal Garden **** + Hotel Alto Lido **** ou similar
Em duplo
Suplemento single

1.309 €
679 €
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1.404 €
820 €

1.738 €
968 €

Madeira

39

Portugal e Espanha

Guias Locais

Itinerário:

extensão madri
Desde

330€
4

Di a s
ref: FIT-exm

Madri

Extensão Opcional
Esta extensão pode ser reservada para qualquer
dia da semana e desde qualquer cidade antes ou
depois do seu circuito. Não inclui parte aérea.

Datas de
chegada a Madri

Diárias (Todo o ano)

Incluso:

• 3 noites com café da manha;
• Traslado de chegada e saída em Madri;
• Visita panorâmica de Madri.

Sol, Gran Via, Praça de Castilha, Porta de Alcalá, etc. Tarde
livre para visitas opcionais. Hospedagem.

Itinerário:
01º Dia: Madri

Chegada ao aeroporto de Madri. Assistência e traslado ao hotel. (Caso a hora de chegada não permita ainda o
check-in, será dada a possibilidade de guardar a bagagem).
Apartamento disponível após as 14h00. Tempo livre para
atividades pessoais. Hospedagem.

02º Dia: Madri

Café da manhã no hotel e saída para visita panorâmica aos
pontos turísticos mais importantes da cidade: Portas do

Preços por pessoa com café da manhã
Datas de Partida

03º Dia: Madri

Café da manhã no hotel. Dia livre para compras ou atividades pessoais. Hospedagem.

04º Dia: Madri

Café da manhã no hotel. Assistência e traslado ao aeroporto. (Check out no hotel até às 12h00).

Fim dos nossos serviços.

(Em Euros):

Abr a Out 2019

Nov 2019 a Mar 2020

Hotel Gran Versalles / Mayorazgo ****
Duplo
Suplemento Single
Sumplemento 1 pessoa (1)

355
175
90

1) aplicável para 1 pessoa viajando sozinha (a somar ao preço do suplemento single)

Madri (Excursões Opcionais)

Circuitos Regulares – Preços por pessoa

Guias Locais
falando Espanhol

(Em Euros):

Tour

Duração

Escorial e Vale dos Caidos. O Mosteiro do Escorial construído no Sec. XVI por ordem de Filipe II, foi proje-

tado como residência, Mosteiro e Panteão da Casa Real. Foi declarado conjunto Historico Artistico e Patrimonio da
Humanidade. O Vale dos Caídos é um impressionante monumento erguido em memória dos nacionalistas mortos
durante a guerra civil Espanhola de 1936. Situado no Vale de Cuelgamuros, constituído por Basilica e Cripta, é
coroado por uma imponente cruz de mais de 150 metros de altura.

Portugal e Espanha

330
155
90

Saídas

Diariamente.

Meio dia.

(Exceto
às Segundas Feiras)

Dia inteiro.

Diariamente.

Horário

Preço

09h00

68 €

Escorial, Vale dos Caidos e Toledo. ESCORIAL, VALE DOS CAIDOS E TOLEDO. Esta excursão de dia
inteiro inclui meio dia de visita ao Escorial e Vale dos Caidos na parte da manhã e meio dia de visita a Toledo no
período da tarde com duração aproximada de 11 horas. Recomendamos calçado confortável

Inclui almoço

(Exceto
às Segundas Feiras)

09h00

114 €

Toledo. Visita panorâmica pela cidade e passeio pela parte antiga incluindo o interior da monumental Catedral, magnifico exemplo do estilo Gótico.

Meio dia

Diariamente

09h00 /
15h00

54 €

Toledo. Inclui visita ao interior da Catedral. Viisita panorâmica pela cidade e passeio pela parte
antiga incluindo o interior da monumental Catedral, magnifico exemplo do estilo Gótico.

Inclui almoço

Dia inteiro.

Diariamente.

09h00

97€

Dia inteiro.

Diariamente.

09h00

108€

Ávila e Segovia. Ávila, com as suas do Sec. XI que rodeiam a cidade antiga e lhe dão a aparência de

uma cidade-castelo, é um belo exemplo de cidade medieval fortificada. Igrejas românicas, palácios Góticos e
a catedral do Sec.XII. Local de nascimento de Santa Teresa. SEGÓVIA, rica em monumentos históricos, com o
Aqueduto Romano, a Catedral Gótica e o Alcazar do Sec. XII, antiga residência fortificada dos reis de Castela.
Ambas as cidades são Patrimonio da Humanidade.
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Inclui almoço

de Abr a Out

de
Abr a Out
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Circuitos regulares desde madri
Itinerário:
01º Dia (Sexta): Madri
Chegada ao aeroporto de Madri. Assistência e traslado ao
hotel. (Caso a hora de chegada não permita ainda o check-in,
será dada a possibilidade de guardar a bagagem). Apartamento
disponível após as 14h00. Tempo livre para atividades pessoais.
Hospedagem.
02º Dia (Sábado): Madri / Cáceres / Sevilha
Café da manhã no hotel e comparência no terminal Calle Ferraz 3,
as 08h00. Inicio da viagem em direcção à Provincia de Extremadura. Chegada e tempo livre para caminhar pelo bairro antigo e
medieval, considerado Património da Humanidade. Almoço livre.
Em hora a combinar saída para Sevilha. Jantar e hospedagem.

Preços por pessoa (Em Euros)
Categoria

Duplo
Supl. Single
Supl. Jul, Ago, Set, Out
Supl. 19 Abr, 3 e 10 Mai (S. Santa + Feira)

04º Dia (Segunda): Sevilha / Córdoba
Café da manhã no hotel. Saída para Córdoba. Começamos
a nossa visita a pé de Puerta de Almodovar para chegar ao
Bairro Judeu e continuar com a visita interior da famosa
Mesquita/Catedral. Resto do tempo livre . Jantar e hospedagem.

Temp. Única
760
344
30
115

06º Dia (Quarta): Madri
Café da manhã no hotel. Assistência e traslado ao aeroporto. (Check out no hotel até às 12h00).
Fim dos nossos serviços.

01º Dia (Domingo): Madri
Chegada ao aeroporto de Madri. Recepção e traslado ao hotel.
Quarto disponível apos as 14h. Resto do dia livre. Hospedagem.
02º Dia (Segunda): Madri / Cordoba / Sevilha
Café da manhã e comparência no terminal da Calle Ferraz 3 às
08h00. Inicio da viagem através da Região de La Mancha, chegada
Córdoba e visita da cidade a famosa Mesquita / Catedral e Bairro
Judeu. Posteriormente continuação para Sevilha. Jantar e Hospedagem.
03º Dia (Terça): Sevilha
Café da manhã no hotel e saída para visita de cidade, incluindo o
Parque Maria Luísa, Praça Espanha e o típico Bairro de Santa Cruz.
Tarde livre. Meia pensão no hotel.
04º Dia (Quarta): Sevilha/ Granada
Café da manhã e saída para Granada. Visita ao impressionante conjunto monumental de La Alhambra (Património Mundial) com os
seus belos palácios Nazaries e Geraneralife. Jantar e Hospedagem.
05º Dia (Quinta): Granada / Valência
Café da manhã. Saída via Guadix, Baza e Porto Lumbreras sobre a
Costa Mediterrânea até chegar a Valência. Resto do dia livre. Hospedagem.

Guias Locais
falando Espanhol

07º Dia (Sábado): Barcelona
Café da manhã no hotel e saída para visita da cidade e dos pontos
mais importantes: Parque Montjuic com a sua espetacular vista
sobre a cidade, o complexo Olímpico, o monumento a Cristóvão
Colombo e o Bairro Gótico. Tarde livre. Hospedagem.
08º Dia (Domingo): Barcelona/ Zaragoza/ Madri
Café da manhã e saída para Zaragoza via Lérida. Tempo livre. Continuação da viagem em direção a Madri. Chegada e Hospedagem.
09º Dia (Segunda): Madri
Café da manhã no hotel. Assistência e traslado ao aeroporto. (Check out no hotel até às 12h00).
Fim dos nossos serviços.

Preços por pessoa (Em Euros)
Categoria

Duplo
Supl. Single
Supl. Jul, Ago, Set, Out
Supl. 14 Abr + 5 Mai (S. Santa + Feira)

Temp. Única
1.153
500
58
115

Guias Locais
falando Espanhol

transporte por contra própria para o Hotel. Restante dia
livre para desfrutar desta dinâmica cidade. Hospedagem.

Itinerário:
01º Dia (Terça): Madri
Chegada ao aeroporto de Madri. Recepção e traslado
ao hotel. Quarto disponível após as 14h. Resto do dia livre.
Hospedagem.
02º Dia (Quarta): Madri
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade percorrendo
os mais famosos pontos turísticos da capital de Espanha:
Portas do Sol, Gran via, Praça de Castilha, Porta de Alcalá,
etc. Tarde livre para visitas opcionais. Hospedagem.
03º Dia (Quinta): Madri / Valencia
Comparência na estação de trem de Atocha, e embarque no
trem de alta velocidade com destino a Valência. Chegada e

Temp. Única
860
395
30
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| 6 Dias |

Nota: Inclui bilhetes de trem-bala Madri / Valência em classe turística.

04º Dia (Sexta): Valencia / Barcelona
Café da manhã no hotel. Tempo livre. A meio da manhã
saída para a cidade de Barcelona, capital da província da
Catalunha. Restante dia livre. Hospedagem.
05º Dia (Sábado): Barcelona
Café da manhã no hotel. Pela manhã visita panorâmica dos
principais pontos da cidade: Parque de Montjuic e a sua
vista espectacular sobre a cidade, o complexo Olímpico, o
monumento a Cristóvão Colombo e o Bairro Gótico. Tarde
livre. Hospedagem.
06º Dia (Domingo): Barcelona / Zaragoza / Madri
Café da manhã e saída via Lérida e Zaragoza. Tempo livre
para conhecer a Basílica del Pilar. Continuação da viagem
para Madri. Chegada. Hospedagem.
07º Dia (Segunda): Madri
Café da manhã no hotel. Assistência e traslado ao aeroporto. (Check out no hotel até às 12h00).
Fim dos nossos serviços.

3 Refeições

Datas de
chegada a Madri

Todo o ano Sextas.

Incluso:

•G
 uia em idioma espanhol;
• T raslado de chegada e saída em Madri;
• 5 noites de hospedagem com café da manhã;
• C ircuito em ônibus de turismo conforme itinerário;
• J antares em Sevilha;
• J antar em Córdoba;
•P
 assagem de Trem-bala AVE Classe Turística.

Não incluso:

• Passagem aérea;
• T udo o que não esteja no programa

Hotéis Previstos
Cidade

Hotel / Categoria

Madri
Sevilha
Córdoba

Florida Norte ****
NH Viapol ****
NH Cordoba Guadalquivir ****

Desde 1.153€

06º Dia (Sexta): Valência / Barcelona
Café da manhã e tempo livre. A meio da manhã partida em direção à cidade de Barcelona. Chegada e restante dia livre. Hospedagem.

Madri Valência e Barcelona

Duplo
Supl. Single
Supl. Jul, Ago, Set, Out

Desde 760€

05º Dia (Terça): Córdoba / Madri ( Tren)
Café da manhã. Dia livre para continuar e descobrir por sua
conta esta importante e monumental cidade. A ultima hora
da tarde traslado por sua conta à estação para sair em tren
AVE com destino a Madri. Chegada a Madri e traslado por
conta própria ao Hotel NOTA: Inclui bilhete de Tren Córdoba/
Madri em classe turística

Itinerário:

Categoria

falando Espanhol

03º Dia (Domingo): Sevilha
Café da manhã no hotel e saída para visita de cidade, incluindo o Parque Maria Luisa, a Praça de Espanha, o exterior da imponente Catedral e da Giralda, e o típico Bairro de
Santa Cruz. Tarde livre. Jantar e hospedagem.

Andaluzia, Valencia e Barcelona

Preços por pessoa (Em Euros)

Guias Locais

| 9 Dias |

3 Refeições

Datas de
chegada a Madri

Todo o ano Domingos.

Incluso:

• Guia em idioma espanhol;
• Traslado de chegada e saída em Madri;
• 8 noites de hospedagem com café da
manhã;
• Circuito em onibus de turismo conforme
itinerário;
• 2 jantares em Sevilha;
• 1 jantar em Granada.

Não incluso:

• Passagem aérea;
• T udo o que não esteja no programa

Hotéis Previstos
Cidade

Hotel / Categoria

Madri
Sevilha
Granada
Valencia
Barcelona

Florida Norte ****
NH Viapol ****
Nevada Palace ****
Silken Puerta Valencia ****
Catalonia Barcelona 505 ****

Desde 860€

| 7 Dias

Datas de
chegada a Madri

Todo o ano Terças.

Incluso:

• Guia em idioma espanhol;
• Traslado de chegada e saída em Madri;
• 6 noites de hospedagem com café da manhã;
• Circuito em ônibus de turismo conforme itinerário;
• Visita panorâmica de Madri;
• Passagem de Trem-bala AVE Classe Turística.

Não incluso:

• Passagem aérea;
• T udo o que não esteja no programa

Hotéis Previstos
Cidade

Hotel / Categoria

Madri
Valencia
Barcelona

Florida Norte ****
Silken Puerta Valencia ****
Catalonia Barcelona 505 ****
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Cáceres, Córdoba e Sevilha

norte de portugal e santiago de compostela
Desde

845€
9

Di a s
ref: s-5006

Guimarães

Lisboa 3N Sintra / Óbidos / Coimbra / Braga 2N Santiago de Compostela / Guimarães / Porto 2N Aveiro / Fátima
Guia Acompanhante
em Português

Itinerário:

01º dia (Domingo): Brasil / Lisboa

Saída em voo com destino a Lisboa. Noite e refeição
a bordo.

02º dia (Segunda): Chegada a Lisboa

Chegada ao aeroporto de Lisboa. Recepção e traslado
privativo para o hotel. Hospedagem. Às 19h30 na recepção do hotel terá lugar reunião com o guia para apresentação dos participantes. À noite sugerimos opcionalmente jantar típico com fados.

03º dia (Terça): Lisboa / Sintra / Lisboa

Café da manhã. Saída para Sintra. Tempo para usufruir
desta tradicional vila Património da Humanidade. Na
continuação, panorâmica da Costa do Sol por Cascais e
Estoril, regressando pela Riviera portuguesa a Lisboa.
Visita Panorâmica da capital de Portugal, conhecendo o
exterior dos principais pontos turísticos da cidade como a
Torre de Belém, Mosteiro dos Jerónimos com tempo para
degustar os famosos pastéis de Belém (opcional) e ainda
Praça do Comércio, Bairro de Alfama com a Catedral e a
Praça do Rossio. Hospedagem.

04º dia (Quarta): Lisboa / Óbidos / Coimbra / Braga
Café da manhã. Saída para visita a Óbidos, encantadora
vila medieval amuralhada. Saída para a histórica e monumental cidade de Coimbra, repleta de tradições e recantos
de rara beleza. Panorâmica da cidade observando o rio
Mondego, os conventos de Santa Clara, Sé velha e igreja
de Santa Cruz, entre muitos outros pontos turísticos. Visita à antiga e prestigiada universidade, que formou muitos
ilustres em várias áreas da sociedade. Tempo no centro
da cidade. Continuação para a cidade dos arcebispos e capital do Minho: Braga. Hospedagem.

05º dia (Quinta): Braga /
Santiago de Compostela / Braga

ergue-se na Praça da Obradoiro, lugar de encontro de
todos os que aqui chegam. Regresso a Portugal pela típica vila de Ponte de Lima com tempo para compras no
comércio tradicional. Apreciando a paisagem minhota,
chegada a Braga. Hospedagem.

06º dia (Sexta): Braga / Guimarães / Porto

Café da manhã. Panorâmica da cidade com destaque para
o exterior da Catedral, mais antiga de Portugal e visita ao
Santuário do Bom Jesus. Continuação para Guimarães, cidade berço da nacionalidade portuguesa. Visita ao interior
do Paço dos Duques de Bragança seguida de visita a pé no
centro histórico da cidade, onde poderá admirar as suas
velhas muralhas, ruas estreitas, casas palacianas, foto
do exterior do Castelo e a estátua do Fundador D. Afonso Henriques. Tempo para compras. Partida para o Porto,
visitando ainda prestigiadas caves com degustação do
famoso Vinho do Porto. Chegada ao hotel. Hospedagem.

07º dia (Sábado): Porto

Café da manhã. Dia dedicado à segunda maior cidade de
Portugal. Panorâmica com um olhar sobre a Sé, praça da Liberdade onde se situa a estátua de D. Pedro IV de Portugal
(D. Pedro I no Brasil), igreja e torre dos Clérigos e Foz. Visita
ao palácio da Bolsa, destacando o seu magnífico Salão Árabe e cruzeiro em barco de turismo pelo rio Douro, admirando os bairros típicos e núcleo histórico que foi declarado Património da Humanidade pela Unesco. Tarde livre na cidade
para visitas ou compras ao gosto pessoal. Hospedagem.

08º dia (Domingo): Porto / Aveiro / Fátima / Lisboa
Café da manhã. Saída para Aveiro, a fantástica cidade dos
canais e dos deliciosos “ovos-moles”, apreciado doce regional. Continuação para Fátima, local das aparições em
1917 de Nossa Senhora aos Três Pastorinhos, hoje local
de peregrinação mundial. Visita ao Santuário à Capelinha
das Aparições e à Basílica, onde se encontram os túmulos
de Lúcia, Francisco e Jacinta. Tempo para compromissos
religiosos e compras. Regresso a Lisboa. Hospedagem.

Café da manhã. Saída com destino a Santiago de Compostela. Visita com guia local ao centro histórico, turístico
e religioso, com destaque para a Catedral, onde acorrem
diariamente inúmeros peregrinos vindos dos famosos
“Caminhos de Santiago”. Este grandioso monumento

09º dia (Segunda): Lisboa / Cidade de origem

Hotéis Previstos

Alta

(Ou similares)

Cidade

Hotel / Localização

LISBOA
BRAGA

Roma *** (Centro)
Mercure Braga **** (Centro)
Vila Galé Porto **** (Centro) /
Holiday Inn Porto Gaia **** (Gaia)
Roma *** (Centro)

PORTO
LISBOA

Opção Mais Incluído
• 1 jantar especial com Show de Fado (dia 2);
• 2 jantares com água e vinho (dias 4 e 5);
• 1 almoço com água e vinho (dia 7);
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Café da manhã e traslado privativo para o aeroporto. (Quarto até às 12h00).

Fim dos nossos serviços.

LISBOA / Lisboa Preços por pessoa
Em Duplo
Supl. Single
Supl. Mais Incluído
Baixa

865
275
160

Em Duplo
Supl. Single
Supl. Mais Incluído

845
255
160

Nota

(Em Euros)

A visita ao palácio da Bolsa tem acesso limitado de visitantes e datas com restrições. No caso improvável de não ser possível efectuar
esta visita, será efectuada visita à igreja de São Francisco.

Datas de
chegada a Lisboa

2019
Abr: 01, 08, 15, 22, 29;
Mai: 06, 08*, 13, 20, 22*, 27;
Jun: 03, 10, 12*, 17, 24;
Jul: 01, 03*, 08, 15, 17*, 22, 29;
Ago: 05, 12, 19, 26;
Set: 02, 04*, 09, 16, 18*, 23, 30;
Out: 07, 09*, 14, 21, 28;
Nov: 04, 11, 18;
Dez: 02, 30;
2020
Jan: 13;
Fev: 03, 24;
Mar: 09, 16, 30;
Temporada Alta
Temporada Baixa

**Partidas especiais quarta-feira. Mesma rota, conforme descrito no itinerário, com início em quarta-feira (em vez de segunda-feira conforme abaixo)

Serviços Incluídos:

• Circuito em ônibus de turismo;
• Guia acompanhante profissional;
• Hospedagem nos hotéis previstos ou
similares com café da manhã;
• Excursão Lisboa, Estoril, Cascais e Sintra
com guia local (dia 3):
• Visitas guiadas em: Porto e Santiago de
Compostela;
• Visita à Universidade de Coimbra (dia 4);
• Visita ao Paço Ducal em Guimarães
(dia 6);
• Visita a Caves de Vinho do Porto (dia 6);
• Visita ao Palácio da Bolsa no Porto (dia 7);
• Cruzeiro em barco de turismo no rio
Douro (dia 7);
• Traslados de chegada e saída;
• Taxas hoteleiras incluídas;
• Gorjetas a carregadores de malas nos
hotéis (1 mala por pessoa);
• Sacola de viagem entregue na Europa.
Os preços não incluem
• Passagens aéreas. Consulte as nossas
tarifas especiais;
• Tudo que não esteja incluído no programa;
• Seguro de viagens europeu (Schengen).
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Roteiro:

Belezas de portugal com santiago
Desde

1.175€
12

Di a s
ref: s-5008

Lisboa

Roteiro:
Lisboa 4N Sintra / Évora / Beja / Faro /Albufeira 2N Braga
Aveiro / Coimbra / Fátima / Bom Jesus / Santiago de Compostela
Itinerário:

Guia Acompanhante
em Português

01º dia (Quinta): Brasil / Lisboa

Saída em voo com destino a Lisboa. Noite e refeição
a bordo.

02º dia (Sexta): Chegada a Lisboa

Chegada ao aeroporto de Lisboa. Recepção e traslado
privativo para o hotel. Hospedagem. Às 19h30 na recepção do hotel terá lugar reunião com o guia para apresentação dos participantes.

03º dia (Sábado): Lisboa / Évora / Albufeira

Portugal e Espanha

Datas de
chegada a Lisboa

2019
Abr: 05, 19;
Mai: 03, 17, 31;
Jun: 14, 28;
Jul: 05, 12, 19;
Ago: 02, 16, 30;
Set: 06, 13, 20;
Out: 04, 11, 18;
Nov: 01, 15;
Dez: 27.

2020
Jan: 10, 31;
Fev: 21;
Mar: 13.
Temporada Alta
Temporada Baixa
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Café da manhã. Saída para Évora. Visita a pé da histórica
cidade Património Mundial, passando junto ao Templo
de Diana, Sé, Praça do Giraldo, Igreja de São Francisco
e possibilidade de visita à célebre Capela dos Ossos (opcional). Continuação atravessando o Alentejo por Beja,
capital do Baixo Alentejo. Visita ao Museu Municipal.
Continuação da viagem com destino ao Algarve. Hospedagem em Albufeira.

04º dia (Domingo): Albufeira / Lagos /
Albufeira

Café da manhã. Saída para a região do Barlavento Algarvio para Sagres. Visita ao Cabo de São Vicente e Fortaleza, promontório natural do Sudoeste de Portugal continental. Visita à Ponta de Piedade, catedral das falésias
algarvias próximo de Lagos. Paragem nesta cidade para
sempre ligada à história marítima nacional. Tempo livre.
Continuação pela cidade portuária de Portimão e regresso à turística cidade de Albufeira. Aproveite para percorrer a praia e a zona comercial envolvente. Hospedagem.

05º dia (Segunda): Albufeira / Vilamoura / Lisboa

Café da manhã. Saída para a região do Sotavento Algarvio.
Chegada a Tavira. Tempo para visita à típica cidade do rio

2N

Porto

2N

Gilão. Continuação para Faro, capital da província algarvia,
onde se realça o núcleo histórico amuralhado, com acesso
pelos Arcos da Vila, do Repouso e Porta Nova até à Catedral. Continuação para Vilamoura. Panorâmica e paragem
junto à marina para efectuar passeio pedonal ao seu redor.
Almoço livre. Continuação para Lisboa. À noite sugerimos
opcionalmente jantar típico com fados. Hospedagem.

06º dia (Terça): Lisboa / Sintra / Lisboa

Café da manhã. Saída para Sintra. Tempo para usufruir
desta tradicional vila Património da Humanidade. Na
continuação, panorâmica da Costa do Sol por Cascais e
Estoril, regressando pela Riviera portuguesa a Lisboa.
Visita Panorâmica da capital de Portugal, conhecendo o
exterior dos principais pontos turísticos da cidade como a
Torre de Belém, Mosteiro dos Jerónimos com tempo para
degustar os famosos pastéis de Belém (opcional) e ainda
Praça do Comércio, Bairro de Alfama com a Catedral e a
Praça do Rossio. Hospedagem.

07º dia (Quarta): Lisboa / Óbidos / Coimbra / Braga

Café da manhã. Saída para visita a Óbidos, encantadora vila medieval amuralhada. Saída para a histórica e
monumental cidade de Coimbra, repleta de tradições e
recantos de rara beleza. Panorâmica da cidade observando o rio Mondego, os conventos de Santa Clara, Sé
velha e igreja de Santa Cruz, entre muitos outros pontos
turísticos. Visita à antiga e prestigiada universidade, que
formou muitos ilustres em várias áreas da sociedade.
Tempo no centro da cidade. Continuação para a cidade
dos arcebispos e capital do Minho: Braga. Hospedagem.

08º dia (Quinta): Braga /
Santiago de Compostela / Braga

Café da manhã. Saída com destino a Santiago de Compostela. Visita com guia local ao centro histórico, turístico e religioso, com destaque para a Catedral, onde
acorrem diariamente inúmeros peregrinos vindos dos
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Porto

09º dia (Sexta): Braga / Guimarães / Porto

Café da manhã. Panorâmica da cidade com destaque
para o exterior da Catedral, mais antiga de Portugal e
visita ao Santuários do Bom Jesus. Continuação para
Guimarães, cidade berço da nacionalidade portuguesa. Visita ao interior no Paço dos Duques de Bragança
seguida de visita a pé no centro histórico da cidade,
onde poderá admirar as suas velhas muralhas, ruas
estreitas, casas palacianas, foto do exterior do Castelo e a estátua do Fundador D. Afonso Henriques.
Tempo para compras. Partida para o Porto, visitando
ainda prestigiadas caves com degustação do famoso
Vinho do Porto. Chegada ao hotel. Hospedagem.

10º dia (Sábado): Porto

Café da manhã. Dia dedicado à segunda maior cidade de Portugal. Panorâmica com um olhar sobre a Sé,
praça da Liberdade onde se situa a estátua de D. Pedro
IV de Portugal (D. Pedro I no Brasil), igreja e torre dos
Clérigos e Foz. Visita ao palácio da Bolsa, destacando

Hotéis Previstos

(Ou similares)

Cidade

Hotel / Localização

Lisboa
Albufeira
Lisboa
Braga

Roma *** (Centro)
Vila Galé Cerro **** (Cidade)
Roma *** (Centro)
Mercure Braga **** (Centro)
Vila Galé Porto **** (Centro) /
Holiday Inn Porto Gaia **** (Gaia)
Roma *** (Centro)

Porto
Lisboa
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o seu magnífico Salão Árabe e cruzeiro em barco de
turismo pelo rio Douro, admirando os bairros típicos
e núcleo histórico que foi declarado Património da
Humanidade pela Unesco. Tarde livre na cidade para
visitas ou compras ao gosto pessoal. Hospedagem.

11º dia (Domingo): Porto / Aveiro /
Fátima / Lisboa

Café da manhã. Saída para Aveiro, a fantástica cidade
dos canais e dos deliciosos “ovos-moles”, apreciado
doce regional. Continuação para Fátima, local das
aparições em 1917 de Nossa Senhora aos Três Pastorinhos, hoje local de peregrinação mundial. Visita
ao Santuário à Capelinha das Aparições e à Basílica,
onde se encontram os túmulos de Lúcia, Francisco e
Jacinta. Tempo para compromissos religiosos e compras. Regresso a Lisboa. Hospedagem.

12º dia (Segunda): Lisboa / Cidade de origem

Café da manhã e traslado privativo para o aeroporto. (Quarto disponível até às 12h00).

Fim dos nossos serviços.

LISBOA / LISBOA Preços por pessoa (Em Euros)
Alta

Os preços não incluem

Em Duplo
Supl. Single
Supl. Mais Incluído
Baixa

1215
410
220

Em Duplo
Supl. Single
Supl. Mais Incluído

1175
390
220

Nota

Serviços Incluídos:

• Circuito em ônibus de turismo;
• Guia acompanhante profissional;
• Hospedagem nos hotéis previstos ou similares com café da manhã;
• Excursão Lisboa, Estoril, Cascais e Sintra
com guia local (dia 6);
• Visitas guiadas em: Évora, Porto e Santiago de Compostela;
• Visita Museu Municipal de Beja (dia 3);
• Visita à Fortaleza de Sagres (dia 4);
• Visita à Universidade de Coimbra (dia 7);
• Visita ao Paço Ducal em Guimarães (dia 9);
• Visita a Caves de Vinho do Porto (dia 9);
• Visita ao Palácio da Bolsa no Porto
(dia 10);
• Cruzeiro das Pontes no rio Douro (dia 10);
• Traslados de chegada e saída;
• Taxas hoteleiras incluídas;
• Gorjetas a carregadores de malas nos
hotéis (1 mala por pessoa);
• Sacola de viagem entregue na Europa.

A visita ao palácio da Bolsa tem acesso limitado de visitantes e datas com restrições. No caso improvável de não ser possível efectuar
esta visita, será efectuada visita à igreja de São Francisco.

• Passagens aéreas. Consulte as nossas
tarifas especiais;
• Tudo que não esteja incluído no pro
grama;
• Seguro de viagens europeu (Schengen).

Opção Mais Incluído
• 1 jantar especial com Show de Fado (dia 5);
• 4 jantares com água e vinho (dias 3, 4, 7 e 8);
• 1 almoço com água e vinho (dia 10);
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famosos “Caminhos de Santiago”. Este grandioso monumento ergue-se na Praça da Obradoiro, lugar de
encontro de todos os que aqui chegam. Regresso a
Portugal pela típica vila de Ponte de Lima com tempo para compras no comércio tradicional. Apreciando
a paisagem minhota, chegada a Braga. Hospedagem.

sul de portugal
Desde

590€
7

Di a s
ref: s-5007

Albufeira

Roteiro:

Lisboa

3N

Évora / Albufeira

2N

Lagos / Vilamoura / Sintra

Itinerário:

Guia Acompanhante
em Português

01º dia (Quinta): Brasil / Lisboa

Saída em voo com destino a Lisboa. Noite e refeição
a bordo.

02º dia (Sexta): Chegada a Lisboa

Datas de
chegada a Lisboa

2019
Abr: 05, 19;
Mai: 03, 17, 31;
Jun: 14, 28;
Jul: 05, 12, 19;
Ago: 02, 16, 30;
Set: 06, 13, 20;
Out: 04, 11, 18;
Nov: 01; 15
Dez: 27.
2020
Jan: 10, 31;
Fev: 21;
Mar: 13.
Temporada Alta
Temporada Baixa

Serviços Incluídos:

• Circuito em ônibus de turismo;
• Guia acompanhante profissional;
• H ospedagem nos hotéis previstos ou
similares com café da manhã;
• Visita Museu Municipal de Beja (dia 3);
• Visita à Fortaleza de Sagres (dia 4);
• E xcursão Lisboa, Estoril, Cascais e
Sintra com guia local (dia 6);
• Traslados de chegada e saída;
• Taxas hoteleiras incluídas;
• Gorjetas a carregadores de malas nos
hotéis (1 mala por pessoa);
• Sacola de viagem entregue na Europa.

Os preços não incluem

• P assagens aéreas. Consulte as nossas
tarifas especiais;
• Tudo que não esteja incluído no programa;
• Seguro de viagens europeu (Schengen).

Chegada ao aeroporto de Lisboa. Recepção e traslado privativo para o hotel. Hospedagem. Às 19h30 na recepção
do hotel terá lugar reunião com o guia para apresentação
dos participantes.

03º dia (Sábado): Lisboa / Évora / Albufeira

Café da manhã. Saída para Évora. Visita a pé da histórica
cidade Património Mundial, passando junto ao Templo
de Diana, Sé, Praça do Giraldo, Igreja de São Francisco
e possibilidade de visita à célebre Capela dos Ossos (opcional). Continuação atravessando o Alentejo por Beja,
capital do Baixo Alentejo. Visita ao Museu Municipal.
Continuação da viagem com destino ao Algarve. Hospedagem em Albufeira.

04º dia (Domingo): Albufeira / Lagos / Albufeira
Café da manhã. Saída para a região do Barlavento Algarvio para Sagres. Visita ao Cabo de São Vicente e Fortaleza,
promontório natural do Sudoeste de Portugal continental.
Visita à Ponta de Piedade, catedral das falésias algarvias
próximo de Lagos. Paragem nesta cidade para sempre ligada à história marítima nacional. Tempo livre. Continuação
pela cidade portuária de Portimão e regresso à turística cidade de Albufeira. Aproveite para percorrer a praia e a zona
comercial envolvente. Hospedagem.

05º dia (Segunda): Albufeira / Vilamoura / Lisboa

Café da manhã. Saída para a região do Sotavento Algarvio. Chegada a Tavira. Tempo para visita à típica cidade
do rio Gilão. Continuação para Faro, capital da província

Opção Mais Incluído
• 2 jantares com água e vinho (dias 3 e 4);
• 1 jantar especial com Show de Fado (dia 5)

algarvia, onde se realça o núcleo histórico amuralhado,
com acesso pelos Arcos da Vila, do Repouso e Porta
Nova até à Catedral. Continuação para Vilamoura. Panorâmica e paragem junto à marina para efectuar passeio
pedonal ao seu redor. Almoço livre. Partida para Lisboa.
À noite sugerimos opcionalmente jantar típico com fados. Hospedagem.

06º dia (Terça): Lisboa / Sintra / Lisboa

Café da manhã. Saída para Sintra. Tempo para usufruir
desta tradicional vila Património da Humanidade. Na continuação, panorâmica da Costa do Sol por Cascais e Estoril,
regressando pela Riviera portuguesa a Lisboa. Visita Panorâmica da capital de Portugal, conhecendo o exterior
dos principais pontos turísticos da cidade como a Torre de
Belém, Mosteiro dos Jerónimos com tempo para degustar
os famosos pastéis de Belém (opcional) e ainda Praça do
Comércio, Bairro de Alfama com a Catedral e a Praça do
Rossio. Hospedagem.

07º dia (Quarta): Lisboa / Cidade de origem

Café da manhã e traslado privativo para o aerosporto.
(Quarto disponível até às 12h00).

Fim dos nossos serviços

Hotéis Previstos

(Ou similares)

Cidade

Hotel / Localização

Lisboa
Albufeira
Lisboa

Roma*** (Centro)
Vila Galé Cerro**** (Cidade)
Roma*** (Centro)

LISBOA / LISBOA Preços por pessoa (Em Euros)
Alta

Em Duplo
Supl. Single
Supl. Mais Incluído
Baixa

620
210
135

Em Duplo
Supl. Single
Supl. Mais Incluído

590
190
135

combinação de circuitos

Na compra do combinado

Desconto de 5%

são possíveis várias combinações de circuitos. Exemplos:
Portugal e Espanha

A

B

1
 º 7 Maravilhas de Portugal + 2º Lisboa e Grandes Cidades de Espanha = desde 2.195,00€.
Datas possíveis: Abr 28 / Mai 12, 26 / Jul 07 / Set 15, 29 / Out 13, 27 /Nov 17.
1º Belezas de Portugal + 2º Lisboa e Grandes Cidades de Espanha = desde 2.345,00€.
Datas possíveis: Em 2019 = Jun 28 / Jul 05, 12 / Ago 30 / Set 06, 13, 20 / Out 11 / Nov 15 // Em 2020 = Jan 10, 31 / Fev 21 / Mar 13.

NotaS:
Reserva obrigatória nos 2 circuitos, iniciando o 2º circuito ao 4º dia do itinerário. Para mais informações consulte a nossa página web ou o seu agente de viagem.
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portugal gourmet
Desde

1.520€
11

Di a s
ref: s-5012
9 refeições

Gastronomia Portuguesa

Roteiro:
Lisboa 2N Sintra / Sesimbra / Évora 1N Fátima 1N Figueira da Foz / Coimbra
Viseu / Douro / Vila Real 1N Guimarães 1N Braga / Barcelos / Viana do Castelo / Porto 2N
01º dia (Sábado): Brasil / Lisboa

Saída em voo com destino a Lisboa. Noite e refeições a
bordo.

02º dia (Domingo): Chegada a Lisboa

Chegada ao aeroporto de Lisboa. Recepção e transporte ao hotel.
Hospedagem. Às 19h30 na recepção do hotel terá lugar reunião
com o guia para apresentação dos participantes. Jantar de boas
vindas no hotel com show-cooking de prato tradicional lisboeta.

03º dia (Segunda): Lisboa / Sintra / Lisboa

Café da manhã. Saída para a vila de Sintra, Património da Humanidade. Tempo para visita e para os apreciadores degustarem a
doçaria regional como as queijadinhas e os travesseiros. Regresso a Lisboa com panorâmica da Costa do Sol por Cascais e Estoril.
De tarde, visita panorâmica da cidade, focada nos principais pontos turísticos como a Praça do Comércio, Bairro de Alfama com
a Catedral e a Praça do Rossio. Destaque para as visitas exteriores da Torre de Belém e do Mosteiro dos Jerónimos, maravilhas
arquitectónicas incontornáveis. Tempo para apreciar o famoso
pastel de Belém. À noite terá show de fados com jantar num restaurante em bairro típico. Hospedagem.

04º dia (Terça): Lisboa / Sesimbra / Évora

Café da manhã. Saída em direcção ao Sul cruzando o rio Tejo,
para perspectiva do castelo de Palmela com excelente paisagem. Continuação para Azeitão onde visitaremos caves onde se
produzem os vinhos das Terras do Sado e o famoso Moscatel,
com prova no final. Seguiremos para a pitoresca vila de Sesimbra, para visita à fortaleza de Santiago com estupendo panorama
sobre a praia e porto pesqueiro. Aqui será servido junto á praia o
almoço cujo menu inclui as frescas iguarias do Atlântico. Continuação pela Serra da Arrábida por Setúbal, entrando na região
do Alentejo, uma das mais conceituadas na produção de vinho e
azeite. Chegada a Évora. Hospedagem.

05º dia (Quarta): Évora /
Reguengos de Monsaraz / Fátima

Café da manhã. Visita pedonal do centro da cidade classificada
pela Unesco como Património da Humanidade, com destaque
para o Templo romano de Diana. De seguida partimos para vinícola
alentejana, para visitar a propriedade onde são produzidos vinhos
de superior qualidade. Almoço servido com iguarias do Alentejo
acompanhado pelos vinhos próprios. De tarde deixaremos o Alentejo para rumar a Fátima. Hospedagem. Possibilidade de assistir
a missa vespertina e à noite a não perder, a procissão das velas.

Coimbra. Panorâmica da cidade histórica e estudantil, na margem do rio Mondego e visita ao Centro Interpretativo de Santa
Clara, para conhecer o passado e o presente do velho Mosteiro.
Restante tempo livre na cidade. Hospedagem. Jantar no restaurante do hotel com destaque para o famoso Espumante e o
leitão á moda da Bairrada, região de terras planas ao norte do
Rio Mondego.

07º dia (Sexta): Coimbra / Viseu / Douro / Vila Real

Café da manhã. Saída para Viseu. Visita pedonal ao centro
histórico, onde se destaca a Catedral. Almoço beirão acompanhado por vinhos do Dão, uma das mais antigas regiões de
produção, situada no centro de Portugal. De tarde seguimos
para a região do Douro considerada Património Paisagístico
da Humanidade pela Unesco, onde visitaremos uma quinta
produtora de vinho do Porto, apreciando os vales profundos
onde nas suas encostas se produz o famoso néctar que provam no final. Continuação para Vila Real, cidade transmontana onde destacamos a louça de barro de Bisalhães e os doces
conventuais. Hospedagem.

08º dia (Sábado): Vila Real / Amarante / Guimarães

Café da manhã. Partida para Peso da Régua. Visita ao Museu do Douro, onde terão oportunidade de conhecer o vasto
património da região, localizado em ponto estratégico frente
ao rio. Continuação para Amarante. Tempo livre para visitar o
conjunto monumental construído pela igreja de São Gonçalo.
Almoço gastronómico com destaque para os doces tradicionais. À tarde seguimos para Guimarães, berço da nacionalidade portuguesa. Visita à Penha e descida em teleférico até ao
centro da cidade. Panorâmica do Castelo e Paço dos Duques
de Bragança. Hospedagem.

09º dia (Domingo): Guimarães / Braga / Barcelos
/ Porto

Café da manhã. Saída para Braga. Visita ao Santuário do Bom
Jesus e panorâmica do centro da cidade. Continuação para
Barcelos, cidade do famoso galo de Barcelos, símbolo de Portugal e onde pontificam a igreja Matriz, cruzeiro do Senhor do
Galo, Pelourinho e ponte gótica sobre o rio Cávado. Almoço
típico, composto de iguarias regionais e o famoso vinho verde.
Pela tarde seguimos para Viana do Castelo onde haverá tempo para visitar o centro histórico e para compra de recordações. Continuação para a segunda cidade portuguesa: Porto.
Hospedagem.

10º dia (Segunda): Porto

Café da manhã. Partida para a Figueira da Foz, com panorâmica
da zona portuária e da praia até Buarcos e saída para Tentúgal
pelo vale do rio Mondego. Visita a pastelaria local, onde terá a
oportunidade de acompanhar o processo de fabrico do famoso
Pastel de Tentúgal com degustação no final. Continuação para

Café da manhã. Dia dedicado à segunda maior cidade de Portugal. Panorâmica com um olhar sobre a Sé, praça da Liberdade onde se situa a estátua de D. Pedro IV de Portugal (D. Pedro
I no Brasil), igreja e torre dos Clérigos e Foz. Cruzeiro em barco
de turismo pelo rio Douro, admirando os bairros típicos e núcleo histórico que foi declarado Património da Humanidade pela
Unesco. Visita ainda a prestigiadas caves com degustação do
famoso Vinho do Porto. Almoço regional. Tarde livre na cidade.
Hospedagem.

Hotéis Previstos

11º dia (Terça): Porto / Cidade de origem

06º dia (Quinta): Fátima / Figueira da Foz / Coimbra

(Ou similares)

Cidade

Hotel / Localização

Lisboa
Évora
Fátima
Coimbra
Vila Real
Guimarães

Lutécia **** (Centro)
M’Ar De Ar Muralhas **** (Centro)
Santa Maria **** (Centro)
Vila Galé Coimbra **** (Centro)
Mira Corgo **** (Centro)
Guimarães **** (Centro)
Vila Galé Porto **** (Centro) /
Holiday Inn Porto Gaia **** (Gaia)

Porto
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Café da manhã e traslado para o aeroporto (Quarto disponível até ás 12h00).

Datas de
chegada a Lisboa

2019
Mai: 19;
Jun: 09;
Jul: 14;
Ago: 11;
Set: 08;
Out: 06.

Serviços Incluídos:

• C ircuito em ônibus de turismo;
•G
 uia acompanhante profissional;
•H
 ospedagem nos hotéis previstos ou similares
com café da manhã;
• 9 refeições com água e vinho incluídos:
6 almoços (dias 4, 5, 7, 8, 9 e 10) e 3 jantares
(dias 2, 3 e 6);
• E xcursão Sintra, Cascais, Estoril e Lisboa com
guia (dia 3);
• V isita a vinícolas com prova de vinho em: Azeitão, Reguengos, Douro e Vila Nova de Gaia;
• V isita à Fortaleza de Santiago em Sesimbra
(dia 4);
• V isita a pastelaria com prova de pastel de Tentúgal (dia 6);
• V isita ao Centro Interpretativo de Santa Clara
-a-Velha em Coimbra (dia 6);
• V isita ao Museu do Douro em Peso da Régua
(dia 8);
• Descida no Teleférico Panorâmico da Penha (dia 8);
• C ruzeiro em barco de turismo no rio Douro
(dia 10);
• T raslados de chegada e saída;
• T axas hoteleiras incluídas;
• Gorjetas a carregadores de malas nos
hotéis (1 mala por pessoa);
• S acola de viagem entregue na Europa.

Os preços não incluem

•P
 assagens aéreas. Consulte as nossas tarifas
especiais;
• T udo que não esteja incluído no programa;
• S eguro de viagens europeu (Schengen).

Fim dos nossos serviços.

LISBOA / PORTO Preços por pessoa (Em Euros)
Alta

Em Duplo
Supl. Single

1520
365

Vinho Português
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Portugal e Espanha

Guia Acompanhante
em Português

Itinerário:

1N

caminhos sagrados de portugal
Desde

1.110€
11
Di a s
ref: s-5077
5 refeições

Fátima

Roteiro:
Lisboa 3N Santarém / Fátima 2N Coimbra / Viseu 2N Nazaré / Coimbra /
Viseu / Lamego 1N Amarante / Guimarães 2N Gerês / Braga / Viana do Castelo / Porto 1N
Datas de
chegada a Lisboa

2019
Mai: 18;
Jun: 15;
Jul: 13;
Ago: 17;
Set: 14;
Out: 19.

Serviços Incluídos:

• Circuito em ônibus de turismo;
• Guia acompanhante profissional;
• Hospedagem nos hotéis previstos ou similares com café da manhã;
• 5 Refeições com água e vinho incluídos:
4 jantares (dias 4, 5, 7 e 8); 1 almoço (dia
10);
• Visita ao santuário do Cristo Rei (dia 4);
• Visita à igreja de N. Sra da Graça (dia 4);
• Visita ao santuário de N. Sra de Fátima
(dia 5);
• Visita ao santuário de N. Sra da Nazaré
(dia 5);
• Visita à Sé velha de Coimbra (dia 6);
• Visita ao santuário de N. Sra dos Remédios (dia 7);
• Visita à igreja de São Gonçalo (dia 7);
• Visita ao santuário de N. Sra da Penha
(dia 7);
• Visita ao santuário de São Bento da Porta
Aberta (dia 8);
• Visita ao santuário de N. Sra do Sameiro
(dia 8);
• Visita ao santuário do Bom Jesus do
Monte (dia 8);
• Visita ao santuário de Santa Luzia (dia 9);
• Cruzeiro em barco de turismo no rio Douro (dia 9);
• Visita a Caves de Vinho do Porto com prova (dia 9);
• Visita à igreja de São Francisco no Porto
(dia 10);
• Traslados de chegada e saída;
• Taxas hoteleiras incluídas;
• Gorjetas a carregadores de malas nos
hotéis (1 mala por pessoa);
• Sacola de viagem entregue na Europa.

Os preços não incluem

Portugal e Espanha

• Passagens aéreas. Consulte as nossas
tarifas especiais;
• Tudo que não esteja incluído no programa;
• Seguro de viagens europeu (Schengen).

Nota

Algumas igrejas e santuários informados neste programa continuam a ser locais de culto e por vezes
em manutenção, pelo que na eventualidade de não
ser possível a visita em alguma das datas. Neste
caso mesmo que improvável, a visita será substituída por outra a informar de similar interesse monumental e religioso.
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Guia Acompanhante
em Português

Itinerário:
01º dia (Sexta): Brasil / Lisboa

Saída em voo com destino a Lisboa. Noite e refeição a bordo.

02º dia (Sábado): Chegada a Lisboa

Chegada ao aeroporto de Lisboa. Recepção e traslado privativo
para o hotel. Hospedagem. Às 19h30 na recepção do hotel terá
lugar reunião com o guia para apresentação dos participantes.

03º dia (Domingo): Lisboa

Café da manhã. Visita panorâmica da capital de Portugal em circuito regular local, conhecendo o exterior dos principais pontos
turísticos da cidade: praça do Rossio, praça do Comércio, catedral,
torre de Belém, mosteiro dos Jerónimos, padrão dos Descobrimentos. Tarde livre. Hospedagem.

04º dia (Segunda): Lisboa / Santarém / Fátima

Café da manhã. Saída cruzando o rio Tejo para visita ao santuário do Cristo Rei, local de culto com a incontornável construção arquitectónica e também detentor da melhor paisagem
sobre Lisboa. Partida para Santarém, cidade com passado
histórico de relevo. Visita à igreja de N Sra. da Graça, onde
se encontra o túmulo de D. Pedro Alvares Cabral, navegador
português que descobriu o Brasil. Saída para Fátima. Visita
ao santuário, local que evoca as aparições em 1917 de Nossa Senhora aos três pastorinhos, hoje local de peregrinação
mundial, com destaque para a Capelinha das Aparições e a
Basílica, onde se encontram os túmulos de Lúcia, Jacinta e
Francisco. Jantar e hospedagem.

05º dia (Terça): Fátima / Nazaré / Fátima

Café da manhã. Visita a Valinhos, casa dos pastorinhos e loca do
anjo, incontornáveis locais de culto. Continuação para a típica vila
piscatória da Nazaré, com destaque no “Sítio” para o miradouro
deslumbrante. Visita à igreja do santuário de N. Sra. da Nazaré
e à ermida da Memória. Partida por Porto de Mós e regresso a
Fátima. Tempo para compromissos religiosos. Possibilidade de
assistir a missa vespertina e à noite a não perder a procissão das
velas. Jantar e hospedagem.

06º dia (Quarta): Fátima / Coimbra / Viseu

Café da manhã. Partida para a histórica e monumental cidade
de Coimbra, repleta de tradições e recantos de rara beleza. Panorâmica da cidade observando o rio Mondego, os conventos
de Santa Clara, universidade e igreja de Santa Cruz, entre muitos
outros pontos turísticos. Visita à Sé velha, jóia arquitectónica que
continua a ser local de culto para os conimbricenses. Partida para
Viseu. Visita pedonal ao centro histórico da cidade com destaque
para a rua Direita, Sé e igreja da Misericórdia. Restante tempo na
cidade. Hospedagem.

NOVIDADE 2019/20

e escadório em destaque, assim como paisagem para a
cidade. Continuação por Peso da Régua na presença do
panorama proporcionado pelo vale do Douro, Património
Paisagístico da Humanidade, continuando para Amarante.
Visita à igreja de São Gonçalo, santo venerado nesta cidade com histórias únicas ligadas ao seu passado. Tempo livre
para visitar a ponte sobre o rio Tâmega e procure conhecer
os deliciosos doces regionais. À tarde seguimos para Guimarães, berço da nacionalidade portuguesa. Visita ao santuário
de N. Sra. da Penha, com excelente paisagem sobre a cidade
e da qual fazem parte a capela de São Cristóvão, a gruta de
N. Sra. do Carmo com a imagem de Santo Elias padroeiro do
sono. Panorâmica do castelo, paço dos duques e praça do
Toural, antes de chegar ao hotel. Jantar e hospedagem.

08º dia (Sexta): Guimarães / Gerês / Braga /
Guimarães

Café da manhã. Partida conhecendo o parque natural do Gerês,
para visita à igreja e santuário de São Bento da Porta Aberta. É
actualmente um dos principais locais de culto com milhares de
peregrinos anualmente, lendárias tradições e situado em local de
rara beleza. Continuação para Braga. Visita ao santuário mariano
de N. Sra. do Sameiro com destaque para a sua cripta e zimbório
com paisagem espectacular, seguido de visita ao santuário do
Bom Jesus do Monte com o seu imponente escadório. Panorâmica com paragem no centro da cidade dos arcebispos, com destaque para a catedral. Para livres visitas. Regresso a Guimarães.
Jantar e hospedagem.

09º dia (Sábado): Guimarães / Viana do Castelo /
Porto

Café da manhã. Partida por Barcelos, cidade do famoso
galo, um dos símbolos de Portugal. Aqui pontificam a igreja
Matriz, cruzeiro do Senhor do Galo, Pelourinho e ponte gótica sobre o rio Cávado e a emblemática do Bom Jesus da
Cruz. Tempo para compras de artesanato. Seguimos para
Viana do Castelo. Visita ao santuário de Santa Luzia e seu
miradouro, seguida de tempo para degustar a gastronomia
da região e para compra de recordações no centro da cidade. Continuação para a segunda cidade portuguesa: Porto.
Cruzeiro em barco de turismo pelo rio Douro, admirando
os bairros típicos e núcleo histórico que foi declarado Património da Humanidade pela Unesco. Visita ainda a prestigiadas caves com degustação do famoso Vinho do Porto.
Hospedagem.

10º dia (Domingo): Porto / Lisboa

Café da manhã. Partida para Lamego. Visita ao esplendoroso santuário de N. Sra. Remédios, com a sua igreja

Café da manhã. Panorâmica com um olhar desde a Foz à zona
ribeirinha. Visita à igreja de São Francisco, excelente exemplo de
decoração interior em talha dourada. Continuação com perspectiva da igreja e torre dos Clérigos, catedral, praça da Liberdade onde
se situa a estátua de D. Pedro IV de Portugal (D. Pedro I no Brasil) e restante tempo livre no centro. Almoço. Partida pelo litoral,
passando nas proximidades de Aveiro, Figueira da Foz e Caldas da
Rainha para regresso a Lisboa

Hotéis Previstos

11º dia (Segunda): Lisboa / Cidade de origem

07º dia (Quinta): Viseu / Amarante / Guimarães

(Ou similares)

Cidade

Hotel / Localização

Lisboa
Fátima
Viseu
Guimarães

Roma*** (Cidade)
Santa Maria**** (Centro)
Montebelo**** (Centro)
Hotel de Guimarães**** (Cidade)
Vila Galé Porto**** (Centro)
Holiday Inn Porto Gaia **** (Gaia)
Roma*** (Cidade)

Porto
Lisboa

Café da manhã e traslado para o aeroporto (Quarto disponível até
ás 12h00).

Fim dos nossos serviços

LISBOA / Lisboa Preços por pessoa (Em Euros)
Em Duplo
Supl. Single

1110
325
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7 maravilhas de portugal
Desde

1.065€
10

Di a s
ref: s-5011

Sintra

Roteiro:
Lisboa 3N Sintra / Coimbra 1N Aveiro / Porto 2N Braga / Guimarães / Peso da Régua 1N Fátima 1N Tomar
7 Maravilhas: Palácio da Pena / Castelo de Óbidos / Mosteiro de Alcobaça / Mosteiro da Batalha /
NOVIDADE 2019/20
Castelo de Guimarães / Mosteiro dos Jerónimos / Torre de Belém
01º dia (Sábado): Brasil / Lisboa

Saída em voo com destino a Lisboa. Noite e refeição a bordo.

02º dia (Domingo): Chegada a Lisboa

Chegada ao aeroporto de Lisboa. Recepção e transporte ao
hotel. Hospedagem. Às 19h30 na recepção do hotel terá lugar
reunião com o guia para apresentação dos participantes.

03º dia (Segunda): Lisboa / Sintra / Cascais / Estoril
/ Lisboa

Café da manhã. Breve visita panorâmica da cidade de Lisboa
com destaque para a perspectiva do bairro de Alfama com a
catedral, praça do Comércio e Rossio. Partida pela Costa do Sol
com panorâmica de Cascais e Estoril, localidades encantadoras e viradas para o mar. Saída para a vila de Sintra, património
da humanidade. Visita ao emblemático palácio da Pena, estrategicamente construído em local de rara beleza. Tempo na vila
para compras e apreciar os doces regionais. À noite sugerimos
opcionalmente jantar típico com fados. Hospedagem.

04º dia (Terça): Lisboa / Óbidos / Alcobaça /
Batalha / Coimbra

Café da manhã. Saída de Lisboa para Óbidos. Visita pedonal à
vila medieval amuralhada, incluindo a Igreja de Santa Maria.
Continuação para Alcobaça para visita da Igreja e Claustro do
Mosteiro. Continuação para a Nazaré, típica vila de pescadores. Visita ao miradouro. Partida para a Batalha com visita ao
Mosteiro de Santa Maria da Vitória, obra-prima do gótico ao
manuelino. Continuação para Coimbra, histórica cidade de
múltiplas tradições à sua secular Universidade. Hospedagem.

barco de turismo pelo rio Douro, admirando os bairros típicos
e núcleo histórico que foi declarado Património da Humanidade pela Unesco. Visita ainda a prestigiadas caves com degustação do famoso Vinho do Porto. Tempo livre na cidade para
visitas ou compras ao gosto pessoal. Hospedagem.

07º dia (Sexta): Porto / Braga / Guimarães /
Peso da Régua

Café da manhã. Partida para Braga. Visita ao santuário do Bom
Jesus e panorâmica da cidade que possui a mais antiga Catedral
de Portugal. Continuação para Guimarães, cidade berço da nacionalidade portuguesa. Visita ao emblemático castelo e percurso
pedonal no centro histórico da cidade onde poderá admirar as
suas velhas muralhas, ruas estreitas e casas senhoriais. Continuação para Vila Real. Visita ao Solar de Mateus, extraordinário
exemplar do barroco. Chegada a Peso da Régua. Hospedagem.

08º dia (Sábado): Peso da Régua / Viseu / Fátima

Café da manhã. Panorâmica do vale do rio Douro, Património
paisagístico da Humanidade, continuando para Viseu. Visita
pedonal ao centro histórico da cidade com destaque para a
rua Direita, Sé e Igreja da Misericórdia. Partida para Fátima.
Visita ao Santuário, local que evoca as aparições em 1917 de
Nossa Senhora aos três pastorinhos, hoje local de peregrinação mundial, com destaque para a Capelinha das Aparições e
a Basílica, onde se encontram os túmulos de Lúcia, Jacinta e
Francisco. Visita ainda a Valinhos, casa dos pastorinhos e loca
do anjo, incontornáveis locais de culto. Tempo para compromissos religiosos. Hospedagem. Possibilidade de assistir a
missa vespertina e à noite a não perder a procissão das velas.

09º dia (Domingo): Fátima / Tomar /Lisboa

Café da manhã. Panorâmica da cidade observando o rio Mondego, os conventos de Santa Clara, Sé velha e igreja de Santa
Cruz, entre muitos outros pontos turísticos. Visita à antiga e
prestigiada universidade, que formou muitos ilustres em várias áreas da sociedade. Partida para Aveiro, cidade dos canais
e dos deliciosos “ovos-moles”, apreciado doce regional. Continuação para a cidade do Porto. Hospedagem.

Café da manhã. Partida para Tomar. Visita ao convento de
Cristo, uma jóia arquitectónica e histórica desta cidade com
destaque para a janela do capítulo em estilo manuelino. Partida para Lisboa. De tarde, continuação da panorâmica de
Lisboa, focada em Belém, com visita ao mosteiro dos Jerónimos, obra manuelina singular onde se encontram os túmulos
de ilustres personalidades como Vasco da Gama ou Luis de
Camões. Tempo livre para apreciar o famoso pastel de Belém.
Visita ainda à torre de Belém, antigo baluarte defensivo que
actualmente é um símbolo da cidade. Hospedagem.

06º dia (Quinta): Porto

10º dia (Segunda): Lisboa / Cidade de origem

05º dia (Quarta): Coimbra / Aveiro / Porto

Café da manhã. Dia dedicado à segunda maior cidade de Portugal. Panorâmica com um olhar sobre a Sé, praça da Liberdade onde se situa a estátua de D. Pedro IV de Portugal (D.
Pedro I no Brasil), igreja e torre dos Clérigos e Foz. Cruzeiro em

Hotéis Previstos
Cidade

(Ou similares)

Hotel / Localização

Lisboa
Coimbra

Lutécia **** (Centro)
Vila Galé Coimbra **** (Centro)
Vila Galé Porto **** (Centro) /
Porto
Holiday Inn Porto Gaia **** (Gaia)
Peso da Régua Régua Douro **** (Centro)
Fátima
Santa Maria **** (Centro)
Lisboa
Lutécia **** (Centro)
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Café da manhã e traslado privativo para o aeroporto.
(Quarto disponível até às 12h00).

Fim dos nossos serviços:

LISBOA / Lisboa Preços por pessoa (Em Euros)
Em Duplo
Supl. Single
Supl. Mais Incluído

1065
365
180

Opção Mais Incluído
• 1 jantar especial com Show de Fado (dia 3);
• 3 jantares com água e vinho (dias 4, 7 e 8);
• 1 almoço com água e vinho (dia 6);

Datas de
chegada a Lisboa

2019
Abr: 07, 21, 28;
Mai: 05, 12, 26;
Jun: 02, 16;
Jul: 07, 21;
Ago: 04, 18;
Set: 01, 15, 29;
Out: 13, 27;
Nov: 17.

Serviços Incluídos:

• Circuito em ônibus de turismo;
• Guia acompanhante profissional;
• Hospedagem nos hotéis previstos ou similares com café da manhã;
• Excursão Lisboa, Estoril, Cascais e Sintra
com guia local (dia 3);
• Visita guiada em: Porto;
• Visita ao Palácio da Pena em Sintra;
• Visita ao Mosteiro de Alcobaça;
• Visita ao Mosteiro da Batalha;
• Visita à Universidade de Coimbra;
• Cruzeiro em barco de turismo no rio
Douro;
• Visita a caves de Vinho do Porto (dia 6);
• Visita ao Santuário do Bom Jesus;
• Visita ao Castelo de Guimarães;
• Visita ao Solar de Mateus em Vila Real;
• Visita ao Santuário de Fátima;
• Visita ao Convento de Cristo em Tomar;
• Visita ao mosteiro dos Jerónimos;
• Visita à torre de Belém;
• Traslados de chegada e saída;
• Taxas hoteleiras incluídas;
• Gorjetas a carregadores de malas nos
hotéis (1 mala por pessoa);
• Sacola de viagem entregue na Europa.

Os preços não incluem

• Passagens aéreas. Consulte as nossas
tarifas especiais;
• Tudo que não esteja incluído no programa;
• Seguro de viagens europeu (Schengen).
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Portugal e Espanha

Guia Acompanhante
em Português

Itinerário:

portugal select

Slow travel em van de luxo

Desde

1.570€
10
Di a s
ref: s-5100
1 refeição

Guimarães

Roteiro:
Lisboa 3N Sintra / Fátima / Coimbra / Porto 2N Viana do Castelo /
Barcelos / Braga 1N Guimarães / Douro / Viseu 1N Marvão / Évora 1N
Circuito em Van de Luxo com
acomodação máxima de 7 lugares
Mínimo de 2 passageiros

Itinerário:

01º dia (Sábado): Brasil / Lisboa

Saída em voo com destino a Lisboa. Noite e refeição a bordo.

02º dia (Domingo): Chegada a Lisboa

Chegada ao aeroporto de Lisboa. Recepção e transporte ao hotel.
Hospedagem.

03º dia (Segunda): Lisboa / Sintra / Lisboa

Datas de
chegada a Lisboa

2019
Mai: 19;
Jun: 09;
Jul: 14;
Ago: 11;
Set: 08, 22;
Out: 06, 20.

Serviços Incluídos:

• Circuito em van de luxo;
• Condutor-Guia profissional;
• Hospedagem nos hotéis previstos ou similares com café da manhã;
• 1 almoço com água e vinho incluídos (dia 5);
• Visita à universidade de Coimbra com áudio-guia interpretativo (dia 4);
• Visita a caves de Vinho do Porto com prova (dia 5);
• Cruzeiro em barco de turismo no rio Douro (dia 5);
• Visita a quinta do Douro com prova de
Vinho (dia 7);
• Transporte de uma mala por pessoa;
• Taxas hoteleiras incluídas;
• Traslados de chegada e saída;
• Sacola de viagem entregue na Europa.

Portugal e Espanha

Os preços não incluem

• Passagens aéreas. Consulte as nossas
tarifas especiais;
• Tudo que não esteja incluído no programa;
• Gorjetas a carregadores de malas nos hotéis (quando possível);
• Seguro de viagens europeu (Schengen).

Café da manhã. Saída para Sintra. Tempo para usufruir desta
tradicional vila Património da Humanidade. Na continuação,
panorâmica da Costa do Sol por Cascais e Estoril, regressando
pela Riviera portuguesa a Lisboa. Visita Panorâmica da capital de
Portugal, conhecendo o exterior dos principais pontos turísticos
da cidade como a torre de Belém, mosteiro dos Jerónimos com
tempo para degustar os famosos pastéis de Belém (opcional) e
ainda praça do Comércio, zona ribeirinha com um olhar para o
bairro de Alfama onde se encontra a catedral a ainda a praça do
Rossio. Hospedagem.

04º dia (Terça): Lisboa / Fátima / Coimbra / Porto

Café da manhã. Saída para Fátima, local das aparições em 1917
de Nossa Senhora aos Três Pastorinhos, hoje local de peregrinação mundial. Visita ao santuário à Capelinha das Aparições e à Basílica, onde se encontram os túmulos de Lúcia, Francisco e Jacinta.
Tempo para compromissos religiosos e compras. Continuação
para Coimbra, repleta de tradições e recantos de rara beleza. Panorâmica da cidade observando o rio Mondego, os conventos de
Santa Clara, Sé velha e igreja de Santa Cruz, entre muitos outros
pontos turísticos. Entrada para visita com áudio-guias interpretativos à antiga e prestigiada universidade que formou muitos ilustres em várias áreas da sociedade. Saída para a cidade do Porto.
Hospedagem.

05º dia (Quarta): Porto

Café da manhã. Visita panorâmica da capital do Norte, com destaque para o exterior da igreja dos Clérigos, catedral e palácio da
Bolsa. Cruzeiro em barco turístico rio Douro, admirando os bairros
típicos e o núcleo histórico que foi declarado património da Humanidade. Visita a prestigiadas caves com degustação do famoso
Vinho do Porto. Almoço em restaurante local. Tarde livre para usufruir da cidade. Hospedagem.

Hotéis Previstos

Hotel / Localização

Lisboa

Lutécia**** (Cidade)
Vila Galé Porto **** (Cidade)
Holiday Inn Porto Gaia **** (Gaia)
Mercure Braga **** (Centro)
Grão Vasco**** (Cidade)
M’Ar De Ar Muralhas**** (Centro)
Lutécia**** (Cidade)

Porto
Braga
Viseu
Évora
Lisboa
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(Ou similares)

Cidade

NOVIDADE 2019/20

06º dia (Quinta): Porto / Viana do Castelo / Barcelos /
Braga

Café da manhã. Saída para Viana do Castelo onde visitaremos o
conservado centro histórico e teremos tempo livre para compras.
Continuação para Barcelos, cidade do famoso galo de Barcelos,
símbolo de Portugal. Tempo na cidade para visita do centro histórico onde pontificam a igreja Matriz, cruzeiro do Senhor do Galo,
Pelourinho e ponte gótica sobre o rio Cávado. Saída para visita ao
santuário do Bom Jesus e panorâmica do centro da cidade com
destaque para o exterior da catedral, a mais antiga de Portugal.
Restante tempo livre. Hospedagem.

07º dia (Sexta): Braga / Guimarães / Régua / Viseu

Café da manhã. Saída para Guimarães, berço da nacionalidade
portuguesa. Panorâmica do centro histórico, onde pode admirar as velhas muralhas, casas palacianas, o castelo, igreja de
São Miguel do Castelo e paço dos duques de Bragança. Tempo para visitas e compras. Continuação para Peso da Régua,
centro da produção vinícola da região do Douro. Visita a quinta
com prova de vinho. Saída para a histórica cidade de Lamego,
com panorâmica e tempo para compras no comércio tradicional. Continuação para Viseu. Hospedagem.

08º dia (Sábado): Viseu / Marvão / Évora

Café da manhã. Visita pelo valioso centro histórico da cidade,
com destaque para a monumentalidade do exterior da catedral,
museu Grão Vasco e igreja da Misericórdia e estreitas ruas comerciais. Continuação ao redor da serra da Estrela, passando
junto a varias cidades do interior como Guarda, Covilhã, Fundão, Castelo Branco e Castelo de Vide. Visita à encantadora e
conservada vila de amuralhada de Marvão, situada em local
estratégico em plena escarpa rochosa. Continuação por Portalegre e Estremoz para Évora, cidade Património da Humanidade. Hospedagem. À noite aconselhamos passeio pedonal pelo
iluminado centro monumental da cidade.

09º dia (Domingo): Évora / Alcochete / Lisboa

Café da manhã. Visita panorâmica da cidade, com destaque para o templo romano de Diana, catedral, igreja de São
Francisco e praça do Giraldo. Tempo livre. De tarde partida
para Alcochete. Tempo para compras no Freeport, um dos
maiores Shopping Retail da Europa. Regresso a Lisboa.
Hospedagem.

10º dia (Segunda): Lisboa / Cidade de origem

Café da manhã e traslado para o aeroporto (Quarto disponível até
ás 12h00).

Fim dos nossos serviços

LISBOA / Lisboa Preços por pessoa (Em Euros)
Em Duplo
Supl. Single

1570
420
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lisboa e grandes cidades de espanha
Desde

1.240€
11

Di a s
ref: s-5020

Barcelona

Lisboa

2N

Sevilha

1N

Granada

1N

Valência

1N

Barcelona

1N

Zaragoza

01º dia (Sexta): Brasil / Lisboa

Saída em voo com destino a Lisboa. Noite e refeição
a bordo.

Valência. Panorâmica da cidade, terceira maior de Espanha, onde é possível constatar a harmonia entre os
atractivos históricos e a arquitectura vanguardista. O seu
porto mediterrânico recebeu a Copa América, uma das
mais prestigiadas competições náuticas a nível mundial.
Hospedagem.

02º dia (Sábado): Chegada a Lisboa

07º dia (Quinta): Valência / Barcelona

Guia Acompanhante
em Português

Itinerário:

Chegada ao aeroporto de Lisboa. Recepção e traslado
privativo para o hotel. Hospedagem. Às 19h30 na recepção do hotel terá lugar reunião com o guia para apresentação dos participantes.

03º dia (Domingo): Lisboa

Café da manhã. Visita panorâmica da capital de Portugal
em circuito regular local, conhecendo o exterior dos principais pontos turísticos da cidade: Praça do Rossio, Praça
do Comércio, Catedral, Torre de Belém, Mosteiro dos Jerónimos, Padrão dos Descobrimentos. Tarde livre. Hospedagem.

04º dia (Segunda): Lisboa / Sevilha

Café da manhã. Partida de Lisboa, atravessando a região
portuguesa de Alentejo e entrando na província espanhola
de Andaluzia para chegar a Sevilha. Panorâmica da cidade
com guia local. Perspectiva do Parque Maria Luísa, Praça
de Espanha, Bairro de Santa Cruz, Torre del Oro e Catedral.
Hospedagem.

05º dia (Terça): Sevilha / Granada

Café da manhã. Partida por Aguadulce, Antequera,
Loja e chegada a Granada. Visita a locais emblemáticos como Jardins de Generalife, local de relaxamento e
contemplação e Alcazaba, local de defesa na época islâmica. Restante tempo livre na cidade, sugerindo visita
à catedral e capela Real, onde se encontram os restos
mortais dos Reis Católicos. Hospedagem. Possibilidade
de assistir opcionalmente a espectáculo típico de Flamengo nocturno.

06º dia (Quarta): Granada / Valência

Café da manhã. Partida por Múrcia, Elche e chegada a

Hotéis Previstos

(Ou similares)

Cidade

Hotel / Localização

Lisboa
Sevilha
Granada
Valencia
Barcelona
Zaragoza

Roma *** (Centro)
Sevilla Macarena **** (Centro)
Carmen **** (Centro)
Eurostars Rey Don Jaime **** (Cidade)
Catalonia 505 **** (Cidade)
Catalonia El Pilar **** (Centro)
Catalonia Gran Via**** (Centro)
Via Castellana**** (Cidade)

Madri

Opção Mais Incluído
• Show de Flamenco com bebida em Granada (dia 5);
• Entrada no Poble Espanyol com jantar (dia 7);
• 3 jantares com água e vinho (dias 5, 6 e 9).
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Café da manhã. Partida por Castellón e Tarragona para
Barcelona. Panorâmica da cidade com guia local, incluindo os principais motivos de interesse desta espectacular
cidade, como o bairro Gótico, Mercados, Rambla e perspectiva incontornável desde o Montjuic. Hospedagem.
À noite sugerimos a opcional com entrada no Poble
Espanyol com jantar neste típico espaço temático museológico, cultural e comercial, que reproduz à escala
algumas das principais referências turísticas de Espanha.

08º dia (Sexta): Barcelona / Zaragoza

Café da manhã. Manhã para actividades ao gosto pessoal. Aconselhamos as visitas à Sagrada Família, Parc
Guell, Tibidabo ou Nou Camp, os inúmeros museus e
monumentos, as compras e as actividades lúdicas,
como um passeio pela marina ou a panorâmica proporcionada pelo teleférico. Partida para visita a vinícola
regional com prova do delicioso Cava no final. Continuação por Lérida para Zaragoza. Oportunidade para visita à Basílica de Nª Sra. do Pilar, padroeira de Espanha,
no interior da qual se podem admirar pinturas de Goya.
Hospedagem.

09º dia (Sábado): Zaragoza / Madri

Café da manhã. Saída por Calatayud e Guadalajara para
Madri. Panorâmica da cidade com guia local, percorrendo
os mais famosos pontos turísticos da capital de Espanha:
Portas do Sol, Castellana e a vanguardista Praça de Castilla. Hospedagem.

10º dia (Domingo): Madri

Café da manhã. Dia livre para compras ou visitas opcionais na capital espanhola. Hospedagem.

11º dia (Segunda): Madri / Cidade de origem

Café da manhã e traslado privativo para o aeroporto. (Quarto disponível até às 12h00).

1N

Madri

2N

Datas de
chegada a Lisboa

2019
Abr: 06, 20;
Mai: 04, 18;
Jun: 01, 15, 29;
Jul: 06, 13, 20;
Ago: 03, 10, 17, 31;
Set: 07, 14, 21, 28;
Out: 05, 19;
Nov: 02, 23.
2020
Jan: 04, 18;
Fev: 08, 29;
Mar: 21.
Temporada Alta
Temporada Baixa

Serviços Incluídos:

• Circuito em ônibus de turismo;
• Guia acompanhante profissional;
• Hospedagem nos hotéis previstos ou similares com café da manhã;
• Visita Panorâmica de Lisboa em circuito
regular (dia 3);
• Visitas guiadas em: Sevilha, Granada, Valência, Barcelona e Madri;
• Visita aos Jardins de Generalif e Alcazaba
em Granada (dia 6);
• Visita a vinícola com prova de Cava (dia 8);
• Traslados de chegada e saída;
• Taxas hoteleiras incluídas;
• Gorjetas a carregadores de malas nos
hotéis (1 mala por pessoa);
• Sacola de viagem entregue na Europa.

Os preços não incluem

Fim dos nossos serviços.

LISBOA / MADRI Preços por pessoa (Em Euros)
Alta

Em Duplo
Supl. Single
Supl. Mais Incluído
Baixa

1260
530
170

Em Duplo
Supl. Single
Supl. Mais Incluído

1240
510
170

• Passagens aéreas. Consulte as nossas tarifas especiais;
• Tudo que não esteja incluído no programa;
• Seguro de viagens europeu (Schengen).

Nota

Nota 1: A entrada nos Jardins de Generalif e Alcazaba têm acesso limitado de visitantes. No caso improvável de não ser possível assegurar esta visita,
será efectuada visita da cidade de Granada com
entrada na Catedral e Capela Real
Nota 2: Por motivos operativos, na data de 05/Out
a noite de estadia em Zaragoza será substituída
por Barcelona, mantendo-se as visitas incluídas no
itinerário
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Roteiro:

lisboa, andaluzia e madri
Desde

1.190€
11

Di a s
ref: s-lam

Sevilha

Roteiro:

Lisboa

2N

Cáceres / Córdoba

1N

Sevilha

2N

Ronda / Marbelha
Guia Acompanhante
em Espanhol

Itinerário:

01º dia (Quarta): Brasil / Lisboa

Saída em voo com destino a Lisboa. Noite e refeição
a bordo.01º Dia (Quarta): Brasil / Lisboa
Saída em voo com destino a Lisboa. Noite e refeição a
bordo.

02º Dia (Quinta): Lisboa

Chegada ao aeroporto de Lisboa. Recepção e traslado ao
hotel. Quarto disponível apos as 14h. Resto do dia livre.
Hospedagem.

03º Dia (Sexta): Lisboa

Datas de
chegada a Lisboa

Café da manhã. Visita panorâmica, conhecendo os principais pontos turísticos da cidade: Praça do Rossio, Mosteiro dos Jerónimos, Padrão dos Descobrimentos, etc.
Tarde livre, sugerimos uma excursão opcional ao Estoril,
Sintra e Cascais. Hospedagem.

Todo o Ano: Quintas.

Serviços Incluídos:

• T raslado de chegada em Lisboa e saída em
Madri
• 9 noites de hospedagem com café da manhã
• Circuito em onibus de turismo conforme
itinerário
• 5 jantares (Sevilha, Córdoba, Marbelha e
Granada )
• 1 almoço (Toledo)
• Guia em idioma espanhol

Não incluso:

• Passagem aérea;
• T udo o que não esteja no programa

04º Dia (Sábado): Lisboa / Cáceres / Sevilha

Café da manhã no hotel e saída de Lisboa em direcção a
Espanha. Chegada a Cáceres e tempo livre para caminhar
pelo bairro antigo e medieval, considerado Património
da Humanidade. Almoço livre. Em hora a combinar saída
para Sevilha. Jantar e hospedagem.

05º Dia (Domingo): Sevilha

Café da manhã no hotel e saída para visita de cidade,
incluindo o Parque Maria Luisa, a Praça de Espanha,
o exterior da imponente Catedral e da Giralda, e o
típico Bairro de Santa Cruz. Tarde livre. Jantar e hospedagem.

Portugal e Espanha

Hotéis Previstos

Lisboa
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(Ou similares)

Cidade

Hotel / Localização

Lisboa
Sevilha
Córdoba
Marbelha
Granada
Madri

Lutecia ****
NH Viapol ****
NH Cordoba Guadalquivir ****
NH Marbelha ****
Catalonia Granada ****
Florida Norte ****

1N

Granada

1N

Toledo / Madri

2N

06º Dia (Segunda): Sevilha / Córdoba

Café da manhã no hotel. Saída para Córdoba. Começamos a nossa visita a pé de Puerta de Almodovar para
chegar ao Bairro Judeu e continuar com a visita interior
da famosa Mesquita/Catedral. Resto do tempo livre .
Jantar e hospedagem.

07º Dia (Terça): Córdoba / Ronda / Marbelha

Café da manhã no hotel e saída pela Rota dos Povoados
brancos com destino a Ronda. Tempo livre. Continuação
para a Costa do Sol. Jantar e hospedagem.

08º Dia (Quarta): Marbelha / Granada

Após o café da manhã saída com destino a Granada. Visita do impressionante conjunto monumental Alhambra e
Generalife. Jantar e Hospedagem.

09º Dia (Quinta): Granada / Toledo / Madri

Café da manhã e saída para a cidade de Toledo berço de
civilizações, conhecida por ser a cidade das três culturas
onde cristãos, judeus e muçulmanos viveram durante seculos em paz e harmonia. Almoço e visita da cidade para
conhecer as ruas estreitas e os magníficos monumentos.
Continuação para Madri. Hospedagem.

10º Dia (Sexta): Madri

Café da manhã. Visita panorâmica da cidade percorrendo
os mais famosos pontos turísticos da capital de Espanha:
Portas do Sol, Gran via, Praça de Castilha, Porta de Alcalá, etc. Tarde livre para visitas opcionais. Hospedagem.

11º Dia (Sábado): Madri / Brasil

Café da manhã. Tempo livre até à hora do traslado
ao aeroporto (quarto disponível até às 12h00).

Fim dos nossos serviços

LISBOA / Lisboa Preços por pessoa (Em Euros)
Categoria

Em Duplo
Supl. Single
Supl. 18 Abr + 2 e 9 Mai (S. Santa + Feira)
Supl. Jul, Ago, Set, Out

Temp. Única
1.190
450
115
50
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Santuários marianos com barcelona
Desde

1.195€
11

Di a s
ref: s-5021
4 refeições

Fátima

Guia Acompanhante
em Português

Itinerário:

01º dia (Sexta): Brasil / Lisboa

Saída em voo com destino a Lisboa. Noite e refeição
a bordo.

02º dia (Sábado): Chegada a Lisboa

Chegada ao aeroporto de Lisboa. Recepção e traslado
privativo para o hotel. Hospedagem. Às 19h30 na recepção do hotel terá lugar uma reunião com o guia para
apresentação dos participantes.

03º dia (Domingo): Lisboa

Café da manhã. Visita panorâmica da capital de Portugal em circuito regular local, conhecendo o exterior dos
principais pontos turísticos da cidade: praça do Rossio,
praça do Comércio, catedral, torre de Belém, mosteiro
dos Jerónimos, padrão dos Descobrimentos. Tarde livre.
Hospedagem.

04º dia (Segunda): Lisboa / Fátima /
Vilar Formoso / Valladolid

Café da manhã. Partida de Lisboa para Fátima. Visita ao
santuário e tempo para compromissos religiosos. Continuação por Vilar Formoso, Ciudad Rodrigo, Tordesilhas e
Valladolid. Jantar e hospedagem.

05º dia (Terça): Valladolid / Burgos / Loyola /
Lourdes

Café da manhã. Partida por Burgos para Aspeitia e chegada a Loyola. Visita à basílica do santuário de Santo Inácio
de Loyola, um dos fundadores dos Jesuítas. Continuação
por San Sebastian, Bayonne, Pau e chegada a Lourdes. À
noite não perca a procissão de velas no santuário. Jantar
e hospedagem.

Hotéis Previstos
Cidade

Lisboa
Valladolid
Lourdes
Andorra-a-Velha
Barcelona
Zaragoza
Madri

(Ou similares)

Hotel / Localização
Lutécia**** (Cidade)
Olid**** (Centro)
Alba**** (Centro)
Delfos**** (Cidade)
Senator**** (Cidade)
Eurostars: Boston**** /
Eurostars Zaragoza**** (Cidade)
Santos Praga**** (Cidade)
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1N

Andorra

1N

NOVIDADE 2019/20

06º dia (Quarta): Lourdes / Andorra

Café da manhã. Visita do santuário, Rochedo de Massabeille
e casas onde viveu Santa Bernadette. Tempo para compromissos religiosos e livre visita dos museus evocativos. De
tarde, partida por entre paisagem de rara beleza proporcionada pelos Pirinéus por Foix, Aix-les-Thermes e Pas de
la Casa para o principado de Andorra. Jantar e hospedagem.

07º dia (Quinta): Andorra / Montserrat / Barcelona

Café da manhã. Manhã livre no principado para visitas ou
compras de oportunidade. De tarde partida desfrutando de
paisagens de grande beleza para Monserrat. Visita ao santuário de Nª Sra. de Montserrat, patrona da Catalunha, construído na extraordinária montanha do mesmo nome, local de
rara beleza. Continuação para Barcelona. Hospedagem.

08º dia (Sexta): Barcelona / Zaragoza

Café da manhã. Breve panorâmica da cidade com guia
local e restante tempo livre para actividades ao gosto
pessoal. Aconselhamos percurso nas Ramblas ou passeio pela marina ou a panorâmica proporcionada pelo
teleférico. Continuação por Lérida para Zaragoza. Oportunidade para visita à Basílica de Nª Sra. do Pilar, padroeira de Espanha, no interior da qual se podem admirar
pinturas de Goya. Jantar e hospedagem.

09º dia (Sábado): Zaragoza / Madri

Café da manhã. Saída por Calatayud e Guadalajara para
Madri. Panorâmica da cidade com guia local, percorrendo
os mais famosos pontos turísticos da capital de Espanha:
Portas do Sol, Castellana e a vanguardista praça de Castilla. Hospedagem.

10º dia (Domingo): Madri

Café da manhã. Dia livre para compras ou visitas opcionais na capital espanhola. Hospedagem.

11º dia (Segunda): Madri / Cidade de origem

Café da manhã e traslado privativo para o aeroporto. (Quarto disponível até às 12h00).

Fim dos nossos serviços.

LISBOA / MADRI Preços por pessoa (Em Euros)
Categoria
Em Duplo
Supl. Single

Temp. Única
1.195
420

Loyola

Lourdes
1N

1N

FRANÇA

Andorra
Zaragoza
Valladolid

Lisboa

1N

Barcelona

1N

Madri

Fátima

2N

1N

Montserrat

2N

ESPANHA

PORTUGAL

Datas de
chegada a Lisboa

2019
Mai: 11;
Jun: 15*;
Jul: 13;
Ago: 10;
Set: 14;
Out: 12;

Serviços Incluídos:

• Circuito em ônibus de turismo;
• Guia acompanhante em Português;
• Hospedagem nos hotéis previstos ou similares com café da manhã;
• Excursão panorâmica de Lisboa em circuito
regular (dia 3):
• Visitas guiadas em Barcelona e Madri;
• 4 jantares com água e vinho (dias 4, 5, 6 e 8);
• Traslados de chegada e saída;
• Taxas hoteleiras incluídas;
• Gorjetas a carregadores de malas nos hotéis (quando possível);
• Sacola de viagem entregue na Europa.

Os preços não incluem

• Passagens aéreas. Consulte as nossas tarifas especiais;
• Tudo que não esteja incluído no programa;
• Seguro de viagens europeu (Schengen).

Nota

Por motivos operativos, na data de 15/Jun o
alojamento em Barcelona será substituído por
Monserrate no Hotel Abat Cisneros*** incluindo
jantar com bebidas (+agua e vinho), mantendose o restante itinerário conforme previsto.
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Portugal e Espanha

Roteiro:
Lisboa 2N Fátima / Valladolid 1N Loyola / Lourdes
Montserrat / Barcelona 1N Zaragoza 1N Madri 2N

Portugal e espanha
Desde

1.865€
16

Di a s
ref: s-5013

Braga

Roteiro:
Valência

1N

Lisboa 3N Sintra / Braga 2N Santiago de Compostela / Porto
Barcelona 1N Zaragoza 1N Madri 2N

2N

Fátima / Sevilha

1N

Granada

1N

cidade de Coimbra, repleta de tradições e recantos de rara
beleza. Panorâmica da cidade observando o rio Mondego, os
conventos de Santa Clara, Sé velha e igreja de Santa Cruz,
entre muitos outros pontos turísticos. Visita à antiga e prestigiada universidade, que formou muitos ilustres em várias
áreas da sociedade. Tempo no centro da cidade. Continuação para a cidade dos arcebispos e capital do Minho: Braga.
Hospedagem.

05º dia (Quinta): Braga /
Santiago de Compostela / Braga

Datas de
chegada a Lisboa

2019
Abr: 01, 15, 29;
Mai: 13, 27;
Jun: 10, 24;
Jul: 01, 08, 15, 29;
Ago: 05, 12, 26;
Set: 02, 09, 16, 23, 30;
Out: 14, 28;
Nov: 18;
Dez: 30;
2020:
Jan: 13;
Fev: 03, 24;
Mar: 16.
Temporada Alta
Temporada Baixa

Portugal e Espanha

Opção Mais Incluído
• 1 jantar especial com Show de Fado (dia 2);
• 5 jantares com água e vinho (dias 4, 5, 10, 11
e 14);
• 1 almoço com água e vinho (dia 7);
• Show de Flamenco com bebida em Granada
(dia 10);
• Entrada no Poble Espanyol com jantar (dia 12).
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Itinerário:

Guia Acompanhante
em Português

01º dia (Domingo): Brasil / Lisboa

Saída em voo com destino a Lisboa. Noite e refeição
a bordo.

02º dia (Segunda): Chegada a Lisboa

Chegada ao aeroporto de Lisboa. Recepção e traslado
privativo para o hotel. Hospedagem. Às 19h30 na recepção do hotel terá lugar reunião com o guia para apresentação dos participantes. À noite sugerimos opcionalmente jantar típico com fados.

03º dia (Terça): Lisboa / Sintra / Lisboa

Café da manhã. Partida para Sintra. Tempo para usufruir
desta tradicional vila Património da Humanidade. Na
continuação, panorâmica da Costa do Sol por Cascais e
Estoril, regressando pela Riviera portuguesa a Lisboa.
Visita Panorâmica da capital de Portugal, conhecendo o
exterior dos principais pontos turísticos da cidade como a
Torre de Belém, Mosteiro dos Jerónimos com tempo para
degustar os famosos pastéis de Belém (opcional) e ainda
Praça do Comércio, Bairro de Alfama com a Catedral e a
Praça do Rossio. Hospedagem.

04º dia (Quarta): Lisboa / Óbidos / Coimbra /
Braga
Café da manhã. Saída para visita a Óbidos, encantadora vila
medieval amuralhada. Saída para a histórica e monumental

Café da manhã. Saída com destino a Santiago de Compostela. Visita com guia local ao centro histórico, turístico
e religioso, com destaque para a Catedral, onde acorrem
diariamente inúmeros peregrinos vindos dos famosos
“Caminhos de Santiago”. Este grandioso monumento
ergue-se na Praça da Obradoiro, lugar de encontro de
todos os que aqui chegam. Regresso a Portugal pela típica vila de Ponte de Lima com tempo para compras no
comércio tradicional. Apreciando a paisagem minhota,
chegada a Braga. Hospedagem.

06º dia (Sexta): Braga / Guimarães / Porto

Café da manhã. Panorâmica da cidade com destaque
para o exterior da Catedral, mais antiga de Portugal e
visita ao Santuários do Bom Jesus. Continuação para
Guimarães, cidade berço da nacionalidade portuguesa.
Visita ao interior no Paço dos Duques de Bragança seguida de visita a pé no centro histórico da cidade, onde
poderá admirar as suas velhas muralhas, ruas estreitas,
casas palacianas, foto do exterior do Castelo e a estátua
do Fundador D. Afonso Henriques. Tempo para compras.
Partida para o Porto, visitando ainda prestigiadas caves
com degustação do famoso Vinho do Porto. Chegada ao
hotel. Hospedagem.

07º dia (Sábado): Porto

Café da manhã. Dia dedicado à segunda maior cidade de Portugal. Panorâmica com um olhar sobre a Sé, praça da Liberdade
onde se situa a estátua de D. Pedro IV de Portugal (D. Pedro I no
Brasil), igreja e torre dos Clérigos e Foz. Visita ao palácio da Bolsa,
destacando o seu magnífico Salão Árabe e cruzeiro em barco de
turismo pelo rio Douro, admirando os bairros típicos e núcleo histórico que foi declarado Património da Humanidade pela Unesco.
Tarde livre na cidade para visitas ou compras ao gosto pessoal.
Hospedagem.
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Madri

Café da manhã. Saída para Aveiro, a fantástica cidade dos
canais e dos deliciosos “ovos-moles”, apreciado doce regional. Continuação para Fátima, local das aparições em 1917
de Nossa Senhora aos três pastorinhos, hoje local de peregrinação mundial. Visita ao Santuário à Capelinha das Aparições e à Basílica, onde se encontram os túmulos de Lúcia,
Francisco e Jacinta. Tempo para compromissos religiosos e
compras. Regresso a Lisboa. Hospedagem.

09º dia (Segunda): Lisboa / Sevilha

Café da manhã. Partida de Lisboa, atravessando a região
portuguesa de Alentejo e entrando na província espanhola de Andaluzia para chegar a Sevilha. Panorâmica da
cidade com guia local. Perspectiva do Parque Maria Luísa,
praça de Espanha, bairro de Santa Cruz, torre del Oro e
catedral. Hospedagem.

10º dia (Terça): Sevilha / Granada

Café da manhã. Partida por Aguadulce, Antequera,
Loja e chegada a Granada. Visita a locais emblemáticos como Jardins de Generalife, local de relaxamento
e contemplação e Alcazaba, local de defesa na época
islâmica. Restante tempo livre na cidade, sugerindo
visita à catedral e capela Real, onde se encontram os
restos mortais dos Reis Católicos. Hospedagem. Possibilidade de assistir opcionalmente a espectáculo típico
de Flamengo nocturno.

11º dia (Quarta): Granada / Valência

Café da manhã. Partida por Múrcia, Elche e chegada a Valência. Panorâmica da cidade, terceira maior de Espanha, onde é
possível constatar a harmonia entre os atractivos históricos e
a arquitectura vanguardista. O seu porto mediterrânico recebeu a Copa América, uma das mais prestigiadas competições
náuticas a nível mundial. Hospedagem.

Hotéis Previstos

(Ou similares)

12º dia (Quinta): Valência / Barcelona

Café da manhã. Partida por Castellón e Tarragona para
Barcelona. Tempo para visita. Continuação para Barcelona. Panorâmica da cidade com guia local, incluindo
os principais motivos de interesse desta espectacular cidade, como o bairro Gótico, Mercados, Rambla e
perspectiva incontornável desde o Montjuic. Hospedagem. À noite sugerimos a opcional com entrada no
Poble Espanyol com jantar neste típico espaço temático museológico, cultural e comercial, que reproduz à
escala algumas das principais referências turísticas de
Espanha.

13º dia (Sexta): Barcelona / Zaragoza

Café da manhã. Manhã para actividades ao gosto pessoal. Aconselhamos as visitas à Sagrada Família, Parc
Guell, Tibidabo ou Nou Camp, os inúmeros museus e
monumentos, as compras e as actividades lúdicas, como
um passeio pela marina ou a panorâmica proporcionada
pelo teleférico. Partida para visita a vinícola regional com
prova do delicioso Cava no final. Continuação por Lérida
para Zaragoza. Oportunidade para visita à Basílica de Nª
Sra. do Pilar, padroeira de Espanha, no interior da qual se
podem admirar pinturas de Goya. Hospedagem.

14º dia (Sábado): Zaragoza / Madri

Café da manhã. Saída por Calatayud e Guadalajara para
Madri. Panorâmica da cidade com guia local, percorrendo
os mais famosos pontos turísticos da capital de Espanha:
Portas do Sol, Castellana e a vanguardista Praça de Castilla. Hospedagem.

15º dia (Domingo): Madri

Café da manhã. Dia livre para compras ou visitas opcionais na capital espanhola. Hospedagem.

16º dia (Segunda): Madri / Cidade de origem

Café da manhã e traslado privativo para o aeroporto. (Quarto disponível até às 12h00).

Cidade

Hotel / Localização

Fim dos nossos serviços.

Lisboa
Braga

Roma *** (Centro)
Mercure Braga **** (Centro)
Vila Galé Porto **** (Centro) /
Holiday Inn Porto Gaia **** (Gaia)
Roma *** (Centro)
Sevilla Macarena **** (Centro)
Carmen **** (Centro)
Eurostars Rey Don Jaime **** (Cidade)
Catalonia 505 **** (Cidade)
Catalonia El Pilar **** (Centro)
Catalonia Gran Via **** (Centro) /
Via Castellana**** (Cidade)

LISBOA / MADRI Preços por pessoa (Em Euros)

Porto
Lisboa
Sevilha
Granada
Valencia
Barcelona
Zaragoza
Madri
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Alta

Serviços Incluídos:

• Circuito em ônibus de turismo;
• Guia acompanhante profissional;
• Hospedagem nos hotéis indicados ou
similares com café da manhã;
• Excursão Lisboa, Estoril, Cascais e Sintra
com guia local (dia 3):
• Visitas guiadas em: Porto, Santiago de
Compostela, Sevilha, Granada, Valência,
Barcelona e Madri;
• Visita à Universidade de Coimbra (dia 4);
• V isita ao Paço Ducal em Guimarães
(dia 6);
• V isita a Caves de Vinho do Porto (dia 6);
• V isita ao Palácio da Bolsa no Porto
(dia 7);
• C ruzeiro em barco de turismo no rio
Douro (dia 7);
• Visita aos Jardins de Generalif e Alcazaba em Granada (dia 10);
• Visita a vinícola com prova de Cava (dia 13);
• V isita às caves Freixenet com prova
(dia 13);
• T raslados de chegada e saída;
• Taxas hoteleiras incluídas;
•G
 orjetas a carregadores de malas nos
hotéis (1 mala por pessoa);
• S acola de viagem entregue na Europa.

Os preços não incluem

• Passagens aéreas. Consulte as nossas
tarifas especiais;
• Tudo que não esteja incluído no pro
grama;
• Seguro de viagens europeu (Schengen).

Nota

Nota 1: A visita ao palácio da Bolsa tem acesso limitado de visitantes e datas com restrições. No caso
improvável de não ser possível efectuar esta visita,
será efectuada visita à igreja de São Francisco.

Em Duplo
Supl. Single
Supl. Mais Incluído
Baixa

1915
725
325

Nota 2: A entrada nos Jardins de Generalif e Alcazaba têm acesso limitado de visitantes. No caso improvável de não ser possível assegurar esta visita,
será efectuada visita da cidade de Granada com
entrada na catedral e capela Real.

Em Duplo
Supl. Single
Supl. Mais Incluído

1865
695
325

Nota 3: Por motivos operativos, na data de 30/Set
a noite de estadia em Zaragoza será substituída
por Barcelona, mantendo-se as visitas incluídas no
itinerário.
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Portugal e Espanha

08º dia (Domingo): Porto / Aveiro / Fátima /
Lisboa

Portugal - espanha e marrocos
Desde

1.885€
17

Di a s
ref: s-lism
12 refeições

Marrakech

Roteiro:
Granada

1N

Lisboa 2N Cáceres / Madri 2N Sevilha 2N Marbella 2N
Fez 2N Meknes / Marrakech 2N Casablanca / Rabat 1N Tanger
Itinerário:

Guia Acompanhante
em Espanhol

01º Dia: (Segunda): Brasil / Lisboa

Saída em voo previsto com destino a Lisboa. Noite
e refeição a bordo

02º Dia: (Terça): Lisboa

Assistência na chegada ao aeroporto e traslado ao hotel (Quarto disponível após as 14h00). Hospedagem.

03º Dia: (Quarta): Lisboa

Datas de
chegada a Lisboa

Terças:
De 2 de Abr a 29 de Outubro de 2019.

Serviços Incluídos:

• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslado de chegada e saída;
• Guia acompanhante em espanhol;
• Hospedagem nos hoteis indicados ou similares com café da manhã;
• 1 2 Refeições
• V isitas panorâmicas com guia local em Lisboa; Madri; Fez; Marrakech; Rabat; Granada e Toledo;

Não incluso:

Hotéis Previstos
Cidade

Hotel / Localização

Lisboa
Sevilha
Marbella

Olissippo Marquês de Sá ****
Silken Al Andaluz Palace ****
NH Marbella ****
Royal Mirage **** / Zalagh Parc
Palace *** / Ramada *****
Atlas Medina & Spa **** /
Jardin de L’Agdal ****
Golden Tulip Farah ***
Hilton Honor **** / Cesar ****
Los Angeles ****
Florida Norte ****

Fez
Marrakech
Rabat
Tanger
Granada
Madri

Portugal e Espanha

Preços por pessoa (Em Euros)
Categoria

Duplo
S.Single
Supl. Jul / Ago / Set / Out
Supl. Saida 9, 16, 23,30 Abr
+ 7 Mai (S. Santa + Feira)
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Temp. Única
1.885
710
109
129

11º Dia: (Quinta): Marrakech / Casablanca /
Rabat

Café da manhã e saída até Casablanca. Visita panorâmica. Tempo livre e continuação até Rabat. Tarde livre.
Jantar e hospedagem.

12º Dia: (Sexta): Rabat / Tanger

Café da manhã e visita exterior ao Palácio Real, Mausoleo de Mohamed V e Torre Hassan. Continuação da
viagem até Tanger. Breve percurso panorâmico. Jantar
e hospedagem.

13º Dia: (Sábado): Tanger / Marbella (ferry)

04º Dia: (Quinta): Lisboa / Cáceres / Sevilha

14º Dia: (Domingo): Marbella / Granada

05º Dia: (Sexta): Sevilha

15º Dia: (Segunda): Granada / Toledo /
Madri

06º Dia: (Sabado): Sevilha / Ronda /
Marbella

16º Dia: (Terça): Madri

Café da manhã e saída de Lisboa, atravessando a Alentejo até à fronteira Espanhola em direcção a Cáceres.
Tempo livre para conhecer a Praça Mayor e o Bairro
Medieval, considerado Património da Humanidade.
Almoço livre. Continuação para Sevilha. Jantar e hospedagem.
Café da manhã e visita panorâmica da cidade, incluindo o Parque Maria Luisa, Praça de Espanha e Bairro de
Santa Cruz. Tarde livre. Jantar e hospedagem.

07º Dia: (Domingo): Marbella / Fez (ferry)

(Ou similares)

Toledo

Café da manhã no hotel. Pela manhã breve visita panorâmica, com Torre de Belém, Mosteiro dos Jerónimos,
Monumento das Descobertas, Praça do Rossio, etc.
Tarde livre e hospedagem.

Café da manhã e saída para Ronda. Tempo livre para
conhecer a famosa Praça das Touradas. Continuação
até á Costa do Sol. Jantar e hospedagem em Marbella.

• Passagem aérea;
• Tudo o que não esteja no programa

1N

Café da manhã, saída para o porto onde embarcamos
num ferry para Algeciras, continuação até á Costa do
sol. Jantar e hospedagem em Marbella.
Café da manhã. Saída para Granada. Visita panorâmica
da cidade incluindo o Palácio Alhambra e seus jardins
de Generalife, de esplendorosa arquitetura, morada do
ultimo sultão Islâmico na Península. Resto do dia livre.
Jantar e hospedagem.

Café da manhã e saída para Toledo. Almoço e visita panorâmica da cidade, para conhecer os seus belos monumentos. Continuação até Madri. Hospedagem
Café da manhã. Panorâmica da cidade com guia local,
percorrendo os mais famosos pontos turísticos da capital de Espanha: Portas do Sol e de Toledo, Castellana
e a vanguardista Praça de Castilla. Tarde livre para visitas opcionais. Hospedagem.

Café da manhã e saída para Algeciras. Embarque no
ferry para passar o Estreito de Gibraltar e chegar até
Marrocos. Desembarque e continuação em ônibus até
Fez. Jantar e hospedagem

17º Dia: (Quarta): Madri / Brasil

08º Dia: (Segunda): Fez

Opção Madri / Madri | 15 Dias

Café da manhã e saída para visita da cidade, considerada Património da Humanidade. Tarde livre para
continuar a descobrir esta bela cidade. Jantar e hospe
dagem.

09º Dia: (Terça): Fez / Meknes / Marrakech

Café da manhã e saída para Meknes, cidade rodeada de
muralhas. Breve visita panorâmica. Continuaremos até
Marrakech. Jantar e hospedagem.

10º Dia: (Quarta): Marrakech

Café da manhã e saída para visita panorâmica destacando o simbolo da cidade, a Koutoubia e Tumulos Saadianas, o Palácio da Bahia e finalmente o centro vital
da cidade, sua praça Dejna El Fna. Tarde livre. Jantar e
hospedagem.

Café da manhã e tempo livre até a hora do traslado
para o aeroporto. (Quarto disponível até as 12h00).

Fim dos nossos serviços.
01º Dia (Quarta):
Chegada a Madri.

02º Dia (Quinta): Madri / Cáceres / Sevilha.
03º ao 15º Dia
= ao 05º ao 17º Dia do Roteiro Base.

Oção 15 Dias - Madri / Madri:
Preços por pessoa (Em Euros)
Categoria

Duplo
S. Single
Supl. Jul / Ago / Set / Out
Supl. Saida 10, 17, 24 Abr +
1, 8 Mai (S. Santa + Feira)

Temp. Única
1.755
629
109
129
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