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Portugal e Espanha

Juntos pelo mundo
desde 1959

Desde

865€

Europa | circuitos 2022/2023

9

Dias
ref: s-5006

Guimarães

norte de portugal com santiago
Roteiro:
Lisboa 3N Sintra / Óbidos / Coimbra / Braga 2N
Santiago de Compostela / Guimarães / Porto 2N Aveiro / Fátima
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

Datas de
chegada a Lisboa

2022 (Segundas)
Abr: 11, 18, 25;
Mai: 02, 09, 16, 23, 30;
Jun: 06, 13, 20, 27;
Jul: 04, 11, 18, 25;
Ago: 01, 08, 15, 22, 29;
Set: 05, 12, 19, 26;
Out: 03, 10, 17, 24, 31;
Nov: 14;
Dez: 26 (fim ano Porto).
2023 (Segundas)
Jan: 16;
Fev: 06, 20;
Mar: 06, 20.
Temporada Alta
Temporada Baixa

Serviços Incluídos:

• Circuito em ônibus de turismo;
• Guia acompanhante profissional;
• 7 Noites em regime de hospedagem com
café da manhã;
• Excursão Lisboa, Estoril, Cascais e Sintra
com guia local (dia 3):
• Visitas guiadas em: Santiago de
Compostela e Porto (dia 5 e 7);
• 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 do Douro de 1 hora em barco
turístico (dia 7);
• Traslados de chegada e saída;
• Taxas hoteleiras incluídas.
Os preços não incluem
• Passagens aéreas. Consulte as nossas
tarifas especiais;
• Seguro de viagens europeu (Schengen);
• Tudo que não esteja incluído no programa.

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

Portugal e Espanha

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.

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

Hotéis Previstos

Alta

(Ou similares) - Alterações pág. 12

Cidade

Hotel / Localização

LISBOA
BRAGA

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

PORTO

Nota
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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.

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

LISBOA

No caso de reservar o Supl Mais Incluído, só
estará garantida a assistência à chegada e
nocturna-jantar com show de fados, se o
seu voo tiver chegada até às 17h00. Para
chegadas posteriores estes serviços ficarão
sujeitos a reconfirmação localmente.

Ano 2022 Jacobeu em Santiago de Compostela

Opção Mais Incluído

• 1 jantar especial Show de Fado com água e vinho (dia 2);
• 2 jantares com água mineral (dias 4 e 5);
• 1 almoço com água mineral (dia 7);

Café da manhã e traslado privativo para o aeroporto.
(Quarto disponível até 10h ou 12h, segundo norma do hotel).

Fim dos nossos serviços.

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

885
285
165

Em Duplo
Supl. Single
Supl. Mais Incluído

865
265
165

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.

Europa | circuitos 2022/2023

Desde

1.540€
11

Dias
ref: s-5012
9 refeições

Gastronomia Portuguesa

portugal gourmet
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 à 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 / Vinícola / 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
histórica vinícola alentejana Monte da Ravasqueira, visitando a
propriedade onde são produzidos vinhos de superior qualidade.
Almoço regional acompanhado por degustação de vinhos próprios. De tarde deixaremos a região do Alentejo para rumar a
Fátima. Hospedagem. Tempo para visita ao santuário e à noite
a não perder, assistir à procissão das velas.

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

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

Hotéis Previstos

(Ou similares) - Alterações pág. 12

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

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. Tempo livre. 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 com gastronomia local. 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. 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.

Datas de
chegada a Lisboa

2022 (Domingos)
Mai: 15;
Jun: 19;
Jul: 17;
Ago: 14;
Set: 11;
Out: 16.

Serviços Incluídos:

• C ircuito em ônibus de turismo;
•G
 uia acompanhante profissional;
• 9 Noites em regime de hospedagem com
café da manhã;
• 9 refeições com água e vinho: 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, Alentejo, 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 do Douro de 1 hora em barco turístico
(dia 10);
• Traslados de chegada e saída;
• Taxas hoteleiras incluídas.

Os preços não incluem

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

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

Café da manhã e traslado para o aeroporto (Quarto disponível até 10h ou 12h, segundo norma do hotel).

Fim dos nossos serviços.

LISBOA / PORTO Preços por pessoa (Em Euros)
Alta

Em Duplo
Supl. Single

1540
380

Vinho Português
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Portugal e Espanha

Guia Acompanhante
em Português

Itinerário:

1N

Desde

1.195€

Europa | circuitos 2022/2023
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Dias
ref: s-5008

Lisboa

Belezas de portugal com santiago
Roteiro:
Lisboa 4N Évora / Albufeira 2N Tavira / Faro / Sintra / Óbidos /
Coimbra / Braga 2N Santiago de Compostela / Guimarães / Porto 2N Aveiro / Fátima Ano 2022 Jacobeu em 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

Café da manhã. Saída para Arraiolos. Visita à vinícola Monte
da Ravasqueira prestigiada adega e produção vinícola, com
prova de vinho. Continuação 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 a região do Alentejo com destino ao Algarve. Chegada a Albufeira. Hospedagem.

Portugal e Espanha

Datas de
chegada a Lisboa

2022 (Sextas)
Abr: 08, 22;
Mai: 06, 13, 20;
Jun: 03, 17;
Jul: 01, 08, 22;
Ago: 05, 19;
Set: 09, 16, 23;
Out: 07, 14, 28;
Nov: 11;
Dez: 23 (natal Albufeira e fim ano Porto).
2023 (Sextas)
Jan: 13;
Fev: 03, 17;
Mar: 03, 17.
Temporada Alta
Temporada Baixa

24

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 / Tavira / Lisboa

Café da manhã. Saída para Vilamoura. Panorâmica e paragem para fotos junto à marina. 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. Saída para a região do Sotavento
Algarvio até Tavira. Tempo para visita à típica cidade do rio
Gilão. Partida de regresso a 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
famosos “Caminhos de Santiago”. Este grandioso monumento ergue-se na Praça da Obradoiro, lugar de

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 Santuário 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
o seu magnífico Salão Árabe e cruzeiro em barco de
turismo pelo rio Douro, admirando os bairros típicos

Hotéis Previstos
Cidade

Lisboa
Albufeira
Lisboa
Braga
Porto
Lisboa

(Ou similares) - Alterações pág. 12
Hotel / Localização

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

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 10h ou 12h, segundo
norma do hotel).

Fim dos nossos serviços.

LISBOA / LISBOA Preços por pessoa (Em Euros)
Alta

Em Duplo
Supl. Single
Supl. Mais Incluído
Baixa

1240
420
225

Em Duplo
Supl. Single
Supl. Mais Incluído

1195
400
225

Nota

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.

Serviços Incluídos:

• Circuito em ônibus de turismo;
• Guia acompanhante profissional;
• 10 Noites em regime de hospedagem
com café da manhã;
• Excursão Lisboa, Estoril, Cascais e Sintra
com guia local (dia 6);
• Visitas guiadas em: Évora, Santiago de
Compostela e Porto (dia 3, 8 e 10);
• Visita a vinícola no Alentejo com prova de
vinho (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 do Douro de 1 hora em barco
turístico (dia 10);
• Traslados de chegada e saída;
• Taxas hoteleiras incluídas.

Os preços não incluem

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

Opção Mais Incluído

• 1 jantar especial Show de Fado com água e vinho (dia 5);
• 4 jantares com água mineral (dias 3, 4, 7 e 8);
• 1 almoço com água mineral (dia 10);
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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.

Desde
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600€
7

Dias
ref: s-5007

Albufeira

sul de portugal
Roteiro:

Lisboa

3N

Évora / Albufeira

2N

Faro / Tavira / Sintra

01º dia (Quinta): Brasil / Lisboa

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

tórico amuralhado, com acesso pelos Arcos da Vila, do
Repouso e Porta Nova até à catedral. Saída para a região
do Sotavento Algarvio até Tavira. Tempo para visita à típica cidade do rio Gilão. Partida de regresso a Lisboa. À
noite sugerimos opcionalmente jantar típico com fados.
Hospedagem.

02º dia (Sexta): Chegada a Lisboa

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

Itinerário:

Datas de
chegada a Lisboa

2022 (Sextas)
Abr: 08, 22;
Mai: 06, 13, 20;
Jun: 03, 17;
Jul: 01, 08, 22;
Ago: 05, 19;
Set: 09, 16, 23;
Out: 07, 14, 28;
Nov: 11;
Dez: 23 (natal em Albufeira).
2023 (Sextas)
Jan: 13;
Fev: 03, 17;
Mar: 03, 17.
Temporada Alta
Temporada Baixa

Serviços Incluídos:

Portugal e Espanha

• Circuito em ônibus de turismo;
• Guia acompanhante profissional;
• 5 Noites em regime de hospedagem com
café da manhã;
• Visitas guiadas em: Évora (dia 3);
• Visita a vinícola no Alentejo com prova
de vinho (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.

Os preços não incluem

• P assagens aéreas. Consulte as nossas
tarifas especiais;
• S eguro de viagens europeu (Schengen);
• Tudo que não esteja incluído no programa.
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Guia Acompanhante
em Português

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 Arraiolos. Visita à vinícola Monte
da Ravasqueira prestigiada adega e produção vinícola, com
prova de vinho. Continuação 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 a região do Alentejo com destino ao Algarve. Chegada a Albufeira. Hospedagem.

04º dia (Domingo): Albufeira / Tavira / 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 / Tavira / Lisboa

Café da manhã. Saída para Vilamoura. Panorâmica e paragem para fotos junto à marina. Continuação para Faro,
capital da província algarvia, onde se realça o núcleo his-

Opção Mais Incluído

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

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 10h ou 12h, segundo norma do hotel).

Fim dos nossos serviços

Hotéis Previstos
Cidade

(Ou similares) - Alterações pág. 12
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

630
215
140

Em Duplo
Supl. Single
Supl. Mais Incluído

600
195
140
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Desde

1.080€
10

Dias
ref: s-5011

Sintra

7 maravilhas de portugal
Lisboa

3N

Sintra / Coimbra

1N

Aveiro / Porto

2N

Braga / Guimarães / Peso da Régua

7 Maravilhas: Palácio da Pena / Castelo de Óbidos / Mosteiro de Alcobaça / Mosteiro da Batalha /
Castelo de Guimarães / Mosteiro dos Jerónimos / Torre de Belém
Guia Acompanhante
em Português

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. 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.

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

06º dia (Quinta): Porto

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

Hotéis Previstos
Cidade

Lisboa
Coimbra

(Ou similares) - Alterações pág. 12

Hotel / Localização

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)

1N

Tomar

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

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. 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

Fátima

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.

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.

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

1N

Café da manhã e traslado privativo para o aeroporto.
(Quarto disponível até 10h ou 12h, segundo norma do hotel).

Fim dos nossos serviços:

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

1080
375
210

Opção Mais Incluído

• 1 jantar especial Show de Fado com água e vinho (dia 3);
• 4 jantares com água mineral (dias 2, 4, 7 e 8);
• 1 almoço com água mineral (dia 6);

Datas de
chegada a Lisboa

2022 (Domingos)
Abr: 10, 24;
Mai: 08, 15, 22;
Jun: 05, 12, 26;
Jul: 10, 24;
Ago: 07, 21;
Set: 04, 11, 18, 25;
Out: 02, 09, 23;
Nov: 06.

Serviços Incluídos:

• Circuito em ônibus de turismo;
• Guia acompanhante profissional;
• 8 Noites em regime de hospedagem com
café da manhã;
• Excursão Sintra, Cascais e Estoril e com
guia local (dia 3);
• Visita ao palácio da Pena em Sintra (dia 3);
• Visita ao mosteiro de Alcobaça (dia 4);
• Visita ao mosteiro da Batalha (dia 4);
• Visita à universidade de Coimbra (dia 5);
• Visita guiada em: Porto (dia 6);
• Cruzeiro do Douro de 1 hora em barco turístico (dia 6);
• Visita a caves de Vinho do Porto (dia 6);
• Visita ao santuário de Bom Jesus (dia 7);
• Visita ao castelo de Guimarães (dia 7);
• Visita ao solar de Mateus em Vila Real (dia 7);
• Visita ao santuário de Fátima (dia 8);
• Visita ao convento de Cristo em Tomar (dia 9);
• Visita ao mosteiro dos Jerónimos (dia 9);
• Visita à torre de Belém (dia 9);
• Traslados de chegada e saída;
• Taxas hoteleiras incluídas.

Os preços não incluem

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

Desde
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795€
9
Dias
ref: s-5092

Bragança

Circuito Transmontano
Roteiro:
Guarda

1N

Porto 1N / Amarante / Vila Real 1N / Bragança 1N / Almeida /
/ Belmonte / Monsanto / Castelo Branco 1N / Tomar / Fátima / Lisboa

Bragança
Vila Real 1N
Amarante
1N
Porto 1N
Almeida
Guarda 1N
Tomar
Fátima

Belmonte
Monsanto
1N
Castelo Branco

2N

Lisboa

ESPANHA
PORTUGAL

Datas de
chegada a Lisboa

2022 (Sábado)
Mai: 21;
Jun: 18;
Jul: 16;
Ago: 20;
Set: 17;
Out: 08.

Serviços Incluídos:

01º dia (Sexta): Brasil / Porto

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

02º dia (Sábado): Chegada a Porto

Chegada ao aeroporto do Porto. 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): Porto / Amarante / Vila Real

Café da manhã. Visita panorâmica da segunda maior cidade de
Portugal, 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, admirando os bairros típicos e
núcleo histórico que foi declarado Património da Humanidade
pela Unesco. Saída para Amarante com tempo para visita á igreja
e ponte de São Gonçalo e conhecer os deliciosos doces regionais.
Saída por Mesão Frio, panorâmica do rio Douro em Peso da Régua
e continuação para Vila Real, capital transmontana. Tempo na cidade para visita e compras no comércio local, com destaque para
a louça de Bisalhães em barro preto. Hospedagem.

• Circuito em ônibus de turismo;
• Guia acompanhante profissional;
• 7 Noites em regime de hospedagem com
café da manhã;
• Visita panorâmica de Porto e Lisboa em
circuito regular (dia 3 e 8);
• Visita às localidades históricas de Castelo
Rodrigo (dia 5); Sortelha e Monsanto (dia
6);
• Visita ao CIPF com prova de fumeiro em
Vinhais (dia 4);
• Visita ao museu Militar-Casamatas em
Almeida (dia 5);
• Visita ao museu dos Descobrimentos em
Belmonte (dia 6);
• Visita ao picoto e museu da Melriça (dia
7);
• Traslados de chegada e saída;
• Taxas hoteleiras incluídas.

04º dia (Segunda): Vila Real / Chaves / Vinhais / Bragança

Os preços não incluem

Hotéis Previstos

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

Portugal e Espanha

Guia Acompanhante
em Português

Itinerário:

Suplemento Meia Pensão

• 4 jantares com água mineral (dias 3, 4, 5 e 6);
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Café da manhã. Partida por Ribeira de Pena para visita à curiosa ponte de Pênsil em Santo Aleixo de Além-Tâmega, incluída
nos percursos do escritor Camilo Castelo Branco. Continuação
para Chaves. Visita desta antiga cidade de fundação romana
nas margens do rio Tâmega, com destaque para o castelo e a
velha ponte romana. Saída para Vinhais. Visita ao interessante Centro Interpretativo do Porco e do Fumeiro com prova no
final. Continuação bordeando o parque natural de Montesinho
para Bragança. Restante tempo para visitar o castelo e centro
desta bela cidade transmontana. Hospedagem.

05º dia (Terça): Bragança / Mirandela / Vila Nova de
Foz Coa / Guarda

Café da manhã. Partida por Podence terra dos conhecidos “Caretos” e panorâmica da paisagem protegida da albufeira de Azibo,
continuando para Mirandela, cidade do rio Tua. Tempo para visita
e compras de apreciados produtos locais. Saída para Vila Nova
(Ou similares) - Alterações pág. 12

Cidade

Hotel / Localização

Porto

Vila Galé Porto**** (Centro)
Holiday Inn Porto Gaia **** (Gaia)
Mira Corgo **** (Centro)
Turismo São Lázaro *** (Cidade)
Vanguarda *** (Centro)

Vila Real
Bragança
Guarda
Castelo
Branco
Lisboa

Meliã Colina do Castelo**** (Cidade)
Vila Galé Opera**** (Cidade)

2N

de Foz Côa, a sede do património rupestre. Partida por Almendra
para Castelo Rodrigo. Visita à emblemática aldeia fortificada, com
um nível de conservação invejável e uma paisagem impressionante. Saída para Almeida. Visita à vila que mantém intacto o seu
duplo sistema fortificado, com entrada no museu Militar-Casamatas, recordando-nos o seu passado na defesa da linha fronteiriça. Continuação para a histórica cidade da Guarda. Tempo para
visita. Chegada ao hotel. Hospedagem.

06º dia (Quarta): Guarda / Belmonte / Covilhã /
Castelo Branco

Café da manhã. Partida por Sabugal com o seu altivo castelo para
Sortelha. Visita a uma das mais belas aldeias, com o seu pelourinho manuelino, casas brasonadas recuperadas a rigor e portas
de muralhas altaneiras. Continuação para Belmonte. Visita ao
museu dos Descobrimentos em destaque na terra natal de Pedro
Álvares Cabral, o descobridor do Brasil. Saída para Covilhã, cidade
dos lanifícios no sopé da Serra da Estrela. De tarde, partida por Penamacor para visita a Monsanto, situada em localização estratégica e com a sua população afável que mantém tradições como o
adufe. Chegada a Castelo Branco. Panorâmica do Jardim do Paço
e Catedral. Hospedagem.

07º dia (Quinta): Castelo Branco / Tomar / Fátima
/ Lisboa

Café da manhã. Partida por Proença-a-Nova e Sertã para
visita ao picoto da Melriça e ao museu da Geodesia, situados no centro geodésico de Portugal continental e com
uma paisagem extraordinária. Saída por Vila de Rei para
Tomar, histórica cidade banhada pelo rio Nabão, com o
Castelo, convento de Cristo e igreja de São João Baptista em destaque. Saída para Fátima. Visita ao Santuário,
com destaque para a Capelinha das Aparições e a Basílica,
onde se encontram os túmulos de Lúcia, Jacinta e Francisco. Tempo para compromissos religiosos. Continuação
para Lisboa.

08º dia (Sexta): 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 e padrão dos Descobrimentos. Tarde livre. Hospedagem.

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

Café da manhã e traslado para o aeroporto (Quarto disponível até
10h ou 12h, segundo norma do hotel).

Fim dos nossos serviços

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

795
295
80

Europa | circuitos 2022/2023

Desde

1.340€
10

Dias
ref: s-5094

11 REFEIÇÕES

Portugal de Norte a Sul - A mítica estrada EN2
Roteiro:

Porto 1N / Chaves 1N / Vila Real / Peso da Régua / Viseu 1N / Abrantes 1N / Évora 1N / Faro 1N / Lisboa 2N

A Estrada Nacional número 2 (EN2) foi classificada em 1945, juntando alguns troços já existentes, caminhos romanos e outras ligações secundarias.
Tornou-se na mais extensa estrada nacional com 738,5 quilómetros de Chaves a Faro e uma das maiores da Europa. Atravessa 11 distritos e 33
municípios. Neste circuito será percorrida a EN2 em toda a sua extensão com tempo para apreciar a paisagem e com paragens estratégicas para
obtenção de fotos em locais turísticos e emblemáticos como os principais marcos de quilometragem.
Guia Acompanhante
em Português

01º dia (Sexta): Brasil / Porto

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

02º dia (Sábado): Chegada ao Porto

Chegada ao aeroporto do Porto. 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): Porto / Chaves

Café da manhã. Visita panorâmica da segunda maior cidade de
Portugal, 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, admirando os bairros típicos e núcleo
histórico que foi declarado Património da Humanidade pela Unesco. Almoço. Saída por Arco de Baúlhe para Chaves. Importante
Bastião Romano, possui legado histórico de relevo, com destaque
para a ponte sobre o rio Tâmega, a torre de Menagem e a restaurada praça de Camões. Paragem para fotos junto à rotunda onde
se encontra o quilometro zero da EN2 principal objectivo deste circuito de Norte a Sul de Portugal continental. Jantar e hospedagem.

04º dia (Segunda): Chaves / Peso da Régua / Viseu

Café da manhã. Partida iniciando a EN2 com o percurso panorâmico por Vidago, Pedras Salgadas e Vila Pouca de Aguiar
para Vila Real. As peças de barro de Bisalhães, são uma excelente recordação e não esquecer de degustar os doces locais, como os “Pitos de Sta. Luzia” ou as cristas de galo. Saída
por Cumeeira, Santa Marta de Penaguião para desfrutar da
paisagem única das vinhas do Douro, descendo até Peso da
Régua. Visita ao Museu do Douro, localizado em ponto estratégico frente ao rio, onde terão oportunidade de conhecer o
vasto património da região. Almoço. De tarde, visita a quinta
do Douro com prova de vinho do Porto. Saída para Lamego.
Tempo para visita ao centro histórico e à Sé. Continuação por
Mezio e Castro Daire com o belo vale do rio Paiva e chegada
a Viseu. Tempo livre, para percorrer a rua Direita e centro da
cidade, repleto de comércio tradicional. Jantar e hospedagem.

05º dia (Terça): Viseu / Vila Nova de Poiares / Abrantes

Café da manhã. Visita pedonal pelo centro histórico, pelos trechos que restam das antigas muralhas com entrada na catedral,
uma das mais valiosas de Portugal. Partida pela EN2 e ligação ao
Caramulo. Antiga estância de saúde, visitando o museu local com
vertentes artística e automobilística, a mais conhecida a nível internacional. Voltando a Tondela e à EN2, continuação por Santa
Comba Dão, perspectiva da albufeira da Aguieira, acompanhando
o rio Mondego com excelente perspectiva por Penacova para Vila
Nova de Poiares. Almoço. Continuação por Olho Marinho, acompanhando o rio Ceira até Góis, Alvares, Pedrogão Grande e panorâmica da barragem do Cabril desde o miradouro de Nª Sra da

Hotéis Previstos

(Ou similares) - Alterações pág. 12

Cidade

Hotel / Localização

Porto

Vila Galé Porto**** (Centro) /
Holiday Inn Porto Gaia**** (Gaia)
Forte de São Francisco **** (Centro)
Grão Vasco **** (Centro)
Luna Hotel Turismo **** (Cidade)
M’Ar De Ar Muralhas **** (Centro)
Eva **** (Centro)
Vila Galé Opera**** (Cidade)

Chaves
Viseu
Abrantes
Évora
Faro
Lisboa

Confiança. Segue-se Pedrogão Pequeno, Sertã e visita ao picoto
da Melriça, centro geodésico de Portugal continental. Saída por
Vila de Rei para Abrantes. Jantar e hospedagem.

1N Chaves

Vila Real
Peso da Régua
1N Viseu

Porto 1N

06º dia (Quarta): Abrantes / Montemor-o-Novo / Évora

Café da manhã. Partida por Rossio ao Sul do Tejo com paragem
junto ao parque ribeirinho dos Mourões com excelente panorama sobre a cidade de Abrantes para Ponte de Sor. Visita ao museu municipal dedicado ao arroz, instalado no Centro de Artes e
Cultura com várias curiosidades. Continuação com panorâmica
da albufeira e barragem de Montargil, Mora, Ciborro onde se
encontra o marco dos 500 quilómetros da EN2 e chegada a
Montemor-o-Novo. Visita ao castelo com extraordinária paisagem sobre o planalto alentejano. Almoço. Saída por Santiago
de Escoural e São Sebastião da Giesteira para Évora. Panorâmica desta monumental cidade, classificada como património
da humanidade. Prova de vinho alentejano em espaço regional.
Visita pedonal pelo templo de Diana, Sé, praça do Giraldo e entrada para visita na igreja de São Francisco e capela dos Ossos.
Restante tempo livre na cidade. Jantar e hospedagem.

07º dia (Quinta): Évora / Castro Verde / Faro

Café da manhã. Partida por Pomarinho e Santiago de Escoural
para retomar a EN2, pelas pitorescas localidades alentejanas de
Alcáçovas, Torrão, Ferreira do Alentejo, panorâmica das albufeiras e barragens de Odivelas e do Roxo para Aljustrel. Visita ao
núcleo central de Compressores em Aljustrel, que faz parte da
importante história mineira local. Saída por Castro Verde. Almoço. Continuação por Almodôvar e aqui se inicia o trecho da EN2
considerado ‘estrada património’, atravessando a serra do Caldeirão com paragens em percurso por Cortelha e Barranco do
Velho até São Brás de Alportel. Visita à Casa da Memória da EN2
instalada ao quilometro 722 e que evoca o passado do trabalho
de controle e conservação da estrada até aos anos 80. Continuação para Faro comemorando a chegada junto à placa final
que marca os 738,5 quilómetros da EN2. Jantar e hospedagem.

08º dia (Sexta): Faro / Vilamoura / Lisboa

Café da manhã. Manhã livre para visitar a cidade, com destaque para o centro histórico, zona mais antiga da cidade capital da província algarvia, onde se realçam as muralhas, com
acesso pelos Arcos da Vila, do Repouso e Porta Nova até à
Catedral. Tempo também para comprar recordações nas ruas
comerciais do centro da capital algarvia. Almoço. De tarde,
partida por Ferreiras, Ourique, Grândola e regresso a Lisboa.

09º dia (Sábado): 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.

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

Café da manhã e traslado para o aeroporto (quarto disponível
até 10h ou 12h segundo norma do hotel). Fim dos nossos serviços.

PORTO/LISBOA Preços por pessoa (Em Euros)
Alta

Em Duplo
Supl. Single
Baixa

1.410
490

Em Duplo
Supl. Single

1.340
420

1N Abrantes

Lisboa

1N Évora

2N

ESPANHA
PORTUGAL
1N Faro

Datas de chegada a Porto
2022 (Sábado)
Mai: 21;
Jun: 18;
Jul: 16;
Ago: 20;
Set: 17;
Out: 08.
Temporada Baixa
Temporada Alta

Serviços Incluídos:

• Circuito em ônibus de turismo;
• Guia acompanhante profissional;
• Hospedagem nos hotéis previstos ou similares com café da manhã;
• 6 Almoços com água mineral (dias 3, 4,
5, 6, 7 e 8);
• 5 Jantares com água mineral (dias 3, 4,
5, 6 e 7);
• Visita panorâmica de Porto e Lisboa em
circuito regular (dia 3 e 9);
• Visita ao Museu do Douro em Peso da
Régua (dia 4);
• Visita a quinta do Douro com prova de
vinho (dia 4);
• Visita à Catedral de Viseu (dia 5);
• Visita ao museu do Caramulo (dia 5);
• Visita ao museu municipal de Ponte de
Sor (dia 6);
• Visita à igreja de São Francisco e Capela
dos Ossos em Évora (dia 6);
 rova de vinho alentejano em Évora (dia 6);
•P
• Visita ao núcleo central de Compressores em Aljustrel (dia 7);
• Visita à Casa da Memória da EN2 (dia 7);
saída;
• Taxas hoteleiras incluídas.

Os preços não incluem

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

Itinerário:

Desde

Europa | circuitos 2022/2023

1.315€
13
Dias
ref: s-5093

Porto

Norte Fantástico com Santiago
Roteiro:
Lisboa 3N / Sintra / Óbidos / Coimbra / Braga 2N / Guimarães / Porto 2N / Amarante / Vila Real 1N / Vinhais /
Bragança 1N / Mirandela / Almeida / Guarda 1N / Belmonte / Castelo Branco 1N / Tomar / Fátima Ano 2022 Jacobeu em Santiago de Compostela
Braga
Porto 2N 2N
Guimarães
Coimbra
Óbidos
Tomar
Fátima
Sintra

Lisboa

1N

Vinhais
1N Bragança
Mirandela
1N
Vila Real
Almeida
1N Guarda
Castelo Branco

2N

PORTUGAL

Datas de
chegada a Lisboa
2022 (Segundas)
Mai: 16;
Jun: 13;
Jul: 11;
Ago: 15;
Set: 12;
Out: 03.

Serviços Incluídos:

• Circuito em ônibus de turismo;
• Guia acompanhante profissional;
• 11 Noites em regime de hospedagem
com café da manhã;
• Excursão Lisboa, Estoril, Cascais e Sintra
com guia local (dia 3):
• Visitas guiadas em: Santiago de Compostela e Porto (dia 5 e 7);
• 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 do Douro de 1 hora em barco turístico (dia 7);
• Visita ao CIPF com prova de fumeiro em
Vinhais (dia 9);
• Visita ao museu Militar-Casamatas em
Almeida (dia 10);
• Visita às localidades históricas de Castelo Rodrigo (dia 10); Sortelha e Monsanto (dia 11);
• Visita ao museu dos Descobrimentos em
Belmonte (dia 11);
• Visita ao picoto e museu da Melriça (dia 12);
• Traslados de chegada e saída;
• Taxas hoteleiras incluídas;
• Sacola de viagem entregue na Europa.

Os preços não incluem

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

Portugal e Espanha

Nota

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.

Suplemento Meia Pensão

• 6 jantares com água mineral (dias 4, 5, 8, 9, 10 e 11);
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Guia Acompanhante
em Português

01º dia (Domingo): Brasil / Lisboa

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 na cidade aconselhando
a visita aos reputados museus como Serralves ou Soares dos Reis,
assim como fazer compras no comercio local. Hospedagem.

02º dia (Segunda): Chegada a Lisboa

08º dia (Domingo): Porto / Amarante / Vila Real

Itinerário:

Saída em voo com destino a Lisboa. Noite e refeição a bordo.
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, zona ribeirinha com um olhar para o bairro de Alfama onde
se encontra a catedral a ainda 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

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 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

Hotéis Previstos
Cidade
Lisboa
Braga

(Ou similares) - Alterações pág. 12

Hotel / Localização

Roma*** (Centro)
Mercure Braga **** (Centro)
Vila Galé Porto **** (Cidade)
Porto
Holiday Inn Porto Gaia **** (Gaia)
Vila Real
Mira Corgo **** (Centro)
Bragança
Turismo São Lázaro *** (Cidade)
Guarda
Vanguarda *** (Centro)
Castelo Branco Meliã Colina do Castelo**** (Cidade)
Lisboa
Vila Galé Opera**** (Cidade)

Café da manhã. Manhã livre para desfrutar da cidade. Saída
para Amarante com tempo para visita á igreja e ponte de São
Gonçalo e conhecer os deliciosos doces regionais. Saída por
Mesão Frio, panorâmica do rio Douro em Peso da Régua e continuação para Vila Real, capital transmontana. Tempo na cidade
para visita e compras no comércio local, com destaque para a
louça de Bisalhães em barro preto. Hospedagem.

09º dia (Segunda): Vila Real / Chaves / Vinhais /
Bragança

Café da manhã. Partida por Ribeira de Pena para visita à curiosa
ponte de Pênsil em Santo Aleixo de Além-Tâmega, incluída nos percursos do escritor camilo Castelo Branco. Continuação para Chaves.
Visita desta antiga cidade de fundação romana nas margens do rio
Tâmega, com destaque para o castelo e a velha ponte romana. Saída
para Vinhais. Visita ao interessante Centro Interpretativo do Porco
e do Fumeiro com prova no final. Continuação bordeando o parque
natural de Montesinho para Bragança. Restante tempo para visitar
o castelo e centro desta bela cidade transmontana. Hospedagem.

10º dia (Terça): Bragança / Mirandela / Vila Nova de
Foz Coa / Guarda

Café da manhã. Partida por Podence terra dos conhecidos “Caretos” e panorâmica da paisagem protegida da albufeira de Azibo,
continuando para Mirandela, cidade do rio Tua. Tempo para visita
e compras de apreciados produtos locais. Saída para Vila Nova
de Foz Côa, a sede do património rupestre. Partida por Almendra
para Castelo Rodrigo. Visita à emblemática aldeia fortificada, com
um nível de conservação invejável e uma paisagem impressionante. Saída para Almeida. Visita à vila que mantém intacto o seu
duplo sistema fortificado, com entrada no museu Militar-Casamatas, recordando-nos o seu passado na defesa da linha fronteiriça. Continuação para a histórica cidade da Guarda. Tempo para
visita. Chegada ao hotel. Hospedagem.

11º dia (Quarta): Guarda / Belmonte / Covilhã / Castelo Branco

Café da manhã. Partida por Sabugal com o seu altivo castelo para
Sortelha. Visita a uma das mais belas aldeias, com o seu pelourinho
manuelino, casas brasonadas recuperadas a rigor e portas de muralhas altaneiras. Continuação para Belmonte. Visita ao museu dos Descobrimentos em destaque na terra natal de Pedro Álvares Cabral, o
descobridor do Brasil. Saída para Covilhã, cidade dos lanifícios no sopé
da Serra da Estrela. De tarde, partida por Penamacor para visita a Monsanto, situada em localização estratégica e com a sua população afável
que mantém tradições como o adufe. Chegada a Castelo Branco. Panorâmica do Jardim do Paço e Catedral. Hospedagem.

12º dia (Quinta): Castelo Branco / Tomar / Fátima / Lisboa

Café da manhã. Partida por Proença-a-Nova e Sertã para visita
ao picoto da Melriça e ao museu da Geodesia, situados no centro
geodésico de Portugal continental e com uma paisagem extraordinária. Saída por Vila de Rei para Tomar, histórica cidade banhada
pelo rio Nabão, com o Castelo, convento de Cristo e igreja de São
João Baptista em destaque. Saída para Fátima. Visita ao Santuário,
com destaque para a Capelinha das Aparições e a Basílica, onde se
encontram os túmulos de Lúcia, Jacinta e Francisco. Tempo para
compromissos religiosos. Regresso a Lisboa.

13º dia (Sexta): Lisboa / Cidade de origem

Café da manhã e traslado para o aeroporto (Quarto disponível até
10h ou 12h, segundo norma do hotel).Fim dos nossos serviços

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

1315
425
120

Desde

Europa | circuitos 2022/2023

865€
8

Dias
S - 5089

Santiago de Compostela

Caminhos de Santiago em Ano Jacobeu - 2022
Lisboa 1N Fátima 1N Braga 1N Guimarães / Santiago de Compostela 2N Porto 1N Ano 2022 Jacobeu em Santiago de Compostela

Itinerário:

Guia Acompanhante
em Português

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 traslado
privativo para o hotel. Hospedagem. Às 19h30 na recepção do hotel terá lugar reunião com o guia para apresentação dos participantes.

03º dia (Segunda): Lisboa / Fátima

Café da manhã. 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. Tempo livre na cidade. A meia tarde partida para Fátima. Jantar e hospedagem. Possibilidade de assistir a missa vespertina e à
noite a não perder a procissão das velas.

04º dia (Terça): Fátima / Braga

Café da manhã. 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. Saída para a cidade dos arcebispos e capital do Minho: Braga.
Hospedagem.

para o exterior da catedral, mais antiga de Portugal e
visita ao frondoso santuário do Bom Jesus do Monte
com tempo para fotos. Continuação para Guimarães,
visitando o santuário de Nossa Senhora do Carmo da
Penha, com excelente paisagem sobre a cidade e ainda
panorâmica pelo exterior do castelo e paço dos duques
de Bragança. Tempo na cidade para admirar as suas velhas muralhas, ruas estreitas e casas palacianas. Saída
com destino a Santiago de Compostela. Jantar e hospedagem.

06º dia (Quinta): Santiago de Compostela

Café da manhã. Percurso pedonal entre cruzeiro do Sar e
Santiago de Compostela (± 2 km) com guia local, de onde
se começa a vislumbrar a catedral de Santiago e a emoção de chegar aumenta para os peregrinos de Santiago. A
entrada na cidade faz-se pela Porta de Mazarelos, a única que resta da muralha antiga da cidade, continuando
com a visita ao centro histórico e religioso até à catedral,
onde acorrem diariamente inúmeros peregrinos. Este
grandioso monumento ergue-se na praça da Obradoiro,
lugar de encontro de todos os que aqui chegam. Restante
tempo na cidade para compromissos religiosos, visitar a
Catedral ao seu ritmo, provar a gastronomia local e fazer
compras de recordações. Hospedagem.

07º dia (Sexta): Santiago de Compostela /
Porto

Café da manhã. Panorâmica da cidade com destaque

Café da manhã. Partida por Valença para a segunda maior
cidade portuguesa: Porto. 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 visita ainda a prestigiadas caves com degustação do famoso Vinho do Porto. Almoço. Tarde livre
na cidade, aconselhando opcionalmente o Cruzeiro em
barco de turismo pelo rio Douro, admirando os bairros
típicos e núcleo histórico que foi declarado Património da
Humanidade pela Unesco. Hospedagem.

Hotéis Previstos

(Ou similares) - Alterações pág. 12
Hotel / Localização

08º dia (Sábado): Porto / Cidade de origem

Roma *** (Centro)
Santa Maria**** (Centro)
Mercure Braga**** (Centro)
Gran
Hotel
Santiago
****
Vila Galé Porto**** (Centro) / Holiday
Inn Porto Gaia**** (Gaia)

Fim dos nossos serviços.

05º dia (Quarta): Braga / Guimarães / Santiago
de Compostela

Cidade

Lisboa
Fátima
Braga
Santiago
Porto

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

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

865
325

2N

Santiago de
Compostela

Porto 1N 1N Braga
Guimarães

Fátima

Lisboa

1N

PORTUGAL

2N

Datas de
chegada a Lisboa

2022 (Domingos)
Mai: 08;
Jun: 12;
Jul: 10,31;
Ago: 14;
Set: 04;
Out: 16.

Serviços Incluídos:

• Circuito em ônibus de turismo;
• Guia acompanhante profissional;
• Hospedagem nos hotéis previstos ou similares com café da manhã;
• 2 jantares com água mineral (dias 3 e 5);
• 1 almoço com água mineral (dia 7);
• Visita guiada em: Lisboa, Santiago de
Compostela e Porto;
• Visita a caves de Vinho do Porto (dia 7);
• Traslados de chegada e saída;
• Taxas hoteleiras incluídas.

Os preços não incluem

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

Nota

Embora o espírito seja efectuar o percurso indicado
a pé para conhecer os caminhos percorridos pelos
peregrinos, poderá o mesmo ser realizado no onibus em estrada alternativa somente com o nosso
motorista ao encontro do grupo.
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Portugal e Espanha

Roteiro:

Desde

Europa | circuitos 2022/2023

1.415€
12/13
Dias
ref: s-5098.1
ref: s-5098.2

Madri

Capitais Ibéricas 1 - ii
Roteiro:

Barcelona

2N

/ Madri

Barcelona

Porto

Braga

2N

2N

Guimarães
Óbidos Coimbra

2N

Madri

2N

/ Sintra / Óbidos / Coimbra / Braga
Guia Acompanhante
em Português

Capitais Ibéricas I - (Barcelona/Porto) - Ref. S-5098.1
01º dia (Quarta): Brasil / Barcelona

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

02º Dia (Quinta): Barcelona

Sintra
2N

Lisboa

/ Lisboa
Itinerário:

FRANÇA

2N

2N

ESPANHA

PORTUGAL

Chegada ao aeroporto de Barcelona. 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 (Sexta): Barcelona

Datas de
chegada à Europa

2022 (Quintas)
Abr: 28;
Mai: 12, 19;
Jun: 02, 09, 30;
Jul: 14, 28;
Ago: 11, 18;
Set: 01, 15, 22;
Out: 06, 20.

Serviços Incluídos:

• Circuito em ônibus de turismo;
• Guia acompanhante profissional;
• 10/11 Noites em regime de hospedagem com café da manhã;
• Visitas guiadas em: Barcelona, Madri, Porto e Santiago de Compostela
• Excursão Lisboa, Estoril, Cascais e Sintra
com guia local (dia 7);
• Visita à universidade de Coimbra (dia 8);
• Visita ao paço ducal em Guimarães (dia 10);
• Visita a caves de Vinho do Porto (dia 10);
• Visita ao palácio da Bolsa no Porto (dia 11);
• Cruzeiro do Douro de 1 hora em barco turístico (dia 11);
• Traslados de chegada e saída;
• Taxas hoteleiras incluídas.

Não incluso:

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

Portugal e Espanha

Nota 1: A visita de cidade de Madrid, programada
para a manhã de domingo, pode ser alterada para a
parte da tarde caso existam eventos na cidade que
impeçam o seu normal decorrer pela manhã. A confirmação do horário será efectuada pela guia do circuito.
Nota 2: 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.

Opção Mais Incluído

• 3 jantares com água mineral (dias 4, 8 e 9);
• 1 almoço com água mineral (dia 11);
• Entrada no Poble Espanyol em Barcelona (dia 3);
• 1 jantar especial Show de Fado com água e
vinho (dia 6);
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Café da manhã. Panorâmica da cidade com guia local, com
passagem junto aos principais motivos de interesse desta
espectacular cidade, como o bairro Gótico, Mercados, Rambla
e perspectiva incontornável desde o Montjuic. Restante tempo para livre visita, aconselhando 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. À tarde opcionalmente poderá visitar o Poble Espanyol, típico espaço temático, museológico, cultural e
comercial, que reproduz à escala algumas das principais referências arquitectónicas e turísticas de Espanha. Hospedagem.

04º Dia (Sábado): Barcelona / Zaragoza / Madri

Café da manhã. Saída 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.
Saída por Calatayud e Guadalajara para Madri. Hospedagem.

05º Dia (Domingo): Madri

Café da manhã. Panorâmica da cidade com guia local, com
passagem junto aos mais famosos pontos turísticos da capital de Espanha: Portas do Sol, Castellana e a vanguardista praça de Castilla. Restante tempo livre para compras ou
visitas opcionais na capital espanhola. Hospedagem.

06º Dia (Segunda): Madri / Lisboa

Café da manhã e saída atravessando a Extremadura espanhola e região alentejana em Portugal até Lisboa. Chegada
a meia tarde e restante tempo livre na cidade. Hospedagem.
À noite sugerimos opcionalmente jantar típico com fados.

07º 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

Capitais Ibéricas II - (Barcelona/Lisboa) - Ref. S-5098.2

Nota

12º 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

Hotéis Previstos
Cidade

Barcelona
Madri
Lisboa
Braga
Porto
Lisboa

Ano 2022 Jacobeu em Santiago de Compostela
2N

/ Guimarães / Porto

2N

Belém (opcional) e ainda praça do Comércio, bairro de Alfama
com a catedral e a praça do Rossio. Hospedagem.

08º 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.

09º 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 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.

10º 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.

11º 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.

12º Dia (Domingo): Porto / Cidade de origem

Café da manhã. Tempo livre até à hora do traslado
ao aeroporto (Quarto disponível até 10h ou 12h, segundo
norma do hotel). Fim dos nossos serviços

à Basílica, onde se encontram os túmulos de Lúcia, Francisco
e Jacinta. Tempo para compromissos religiosos e compras.
Regresso a Lisboa. Hospedagem.

13º Dia (Segunda): Lisboa / Cidade de origem
Café da manhã. Tempo livre até à hora do traslado
ao aeroporto (Quarto disponível até 10h ou 12h, segundo
norma do hotel). Fim dos nossos serviços

(Ou similares) - Alterações pág. 12
Hotel / Localização

BARCELONA/PORTO Preços por pessoa (Em Euros)

Catalonia 505**** (Cidade) /
Senator Barcelona**** (Cidade)
Catalonia Gran Via**** (Centro) /
Via Castellana**** (Cidade)
Roma*** (Centro)
Mercure Braga**** (Centro)
Vila Galé Porto**** (Centro) /
Holiday Inn Porto Gaia**** (Gaia)
Roma*** (Centro)

Em Duplo
Supl. Single
Sup. Mais Incluído

Categoria

Temp. Única
1.415
610
125

BARCELONA/LISBOA Preços por pessoa (Em Euros)
Categoria

Em Duplo
Supl. Single
Sup. Mais Incluído

Temp. Única
1.515
650
125

Desde

Europa | circuitos 2022/2023

1.305€
11

Dias
ref: s-5020

Barcelona

Lisboa e Espanha
Lisboa 2N / Sevilha 1N / Granada 1N / Valência 1N / Barcelona
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 / 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) - Alterações pág. 12

2N

/ Madri

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.

07º dia (Quinta): Valência / Barcelona

Café da manhã. Manhã na cidade. Aconselhamos visita
à Cidade das Artes e das Ciências na vanguarda da temática científica e cultural; ao L’Oceanografic, aquário
oceanográfico com diferentes habitats e centenas de
espécies representadas ou passear pelo centro da cidade. Partida por via rápida do Mediterrâneo até Barcelona.
Hospedagem.

08º dia (Sexta): Barcelona /

Café da manhã. Panorâmica da cidade com guia local, com
passagem junto aos principais motivos de interesse desta
espectacular cidade, como o bairro Gótico, Mercados, Rambla
e perspectiva incontornável desde o Montjuic. Restante tempo para livre visita, aconselhando 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. À tarde opcionalmente poderá visitar o Poble
Espanyol, típico espaço temático, museológico, cultural e comercial, que reproduz à escala algumas das principais referências arquitectónicas e turísticas de Espanha. Hospedagem.

09º dia (Sábado): Barcelona / Zaragoza / Madri

Café da manhã. Saída 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. Saída por Calatayud e Guadalajara para Madri.
Hospedagem.

10º dia (Domingo): Madri

Café da manhã. Panorâmica da cidade com guia local, com
passagem junto aos mais famosos pontos turísticos da capital de Espanha: Portas do Sol, Castellana e a vanguardista praça de Castilla. Restante tempo livre para compras ou
visitas opcionais na capital espanhola. Hospedagem.

Cidade

Hotel / Localização

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

Lisboa
Sevilha
Granada
Valencia
Barcelona

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

LISBOA / MADRI Preços por pessoa (Em Euros)

Madri

Opção Mais Incluído

• 3 jantares com água mineral (dias 5, 6 e 9);
• Show de Flamenco com bebida em Granada (dia 5);
• Entrada no Poble Espanyol em Barcelona (dia 8);

Café da manhã e traslado privativo para o aeroporto. (Quarto disponível até 10h ou 12h, segundo norma do
hotel). Fim dos nossos serviços.
Alta

Em Duplo
Supl. Single
Supl. Mais Incluído
Baixa

1325
580
110

Em Duplo
Supl. Single
Supl. Mais Incluído

1305
560
110

2N
FRANÇA

Barcelona 2N

ESPANHA

Madri

2N

Valência

Lisboa
2N

PORTUGAL

Sevilha

Granada

Datas de
chegada a Lisboa

2022 (Sábados)
Abr: 23;
Mai: 07, 14, 28;
Jun: 04, 11, 25;
Jul: 09, 23;
Ago: 06, 13, 27;
Set: 10, 17, 24;
Out: 01, 15, 22;
Nov: 05, 19.

2023 (Sextas)
Jan: 21;
Fev: 11;
Mar: 11.
Temporada Alta
Temporada Baixa

Serviços Incluídos:

• Circuito em ônibus de turismo;
• Guia acompanhante profissional;
• 9 Noites em regime de hospedagem com
café da manhã;
• Visita panorâmica de Lisboa em circuito
regular (dia 3);
• Visitas guiadas em: Sevilha, Granada, Valência, Barcelona e Madri (dia 4, 5, 6, 8 e 10);
• Visita aos Jardins de Generalif e Alcazaba
em Granada (dia 5);
• Traslados de chegada e saída;
• Taxas hoteleiras incluídas.

Os preços não incluem

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

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: A visita de cidade de Madrid, programada
para a manhã de domingo, pode ser alterada para
a parte da tarde caso existam eventos na cidade
que impeçam o seu normal decorrer pela manhã.
A confirmação do horário será efectuada pela guia
do circuito.
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Portugal e Espanha

Roteiro:

Desde

Europa | circuitos 2022/2023

1.245€
11

Dias
ref: s-lam

Sevilha

lisboa, andaluzia e madri
Roteiro:

Lisboa

2N

Cáceres / Córdoba

1N

Sevilha

2N

Itinerário:

Ronda / Marbelha
Guia Acompanhante
em Espanhol

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.

Serviços Incluídos:

• Traslado 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;
• Tudo o que não esteja no programa

Portugal e Espanha

34

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 /
Torremolinos

03º Dia (Sexta): Lisboa

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

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.

Hotéis Previstos

Lisboa

1N

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.

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.

Granada

02º Dia (Quinta): Lisboa

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

Datas de
chegada a Lisboa

1N

Cidade

(Ou similares) - Alterações pág. 12
Hotel / Localização

Lisboa
Sevilha
Córdoba
Costa del Sol
Granada
Madri

Lutecia ****
NH Viapol ****
Exe Ciudad de Cordoba****/ Exe Las Adelfas****
NH Marbelha ****/ Sol Principe****
Catalonia Granada ****
Florida Norte ****

08º Dia (Quarta): Torremolinos / Granada

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 10h ou 12h segundo
norma do hotel). Fim dos nossos serviços.
Notas: Nos meses de Set e Out a hospedagem será no H. Las
Adelfas.
Temporada
Preços por pessoa (em Euros)
Única
Em Duplo
Supl. Single
Supl. Jul, Ago, Set, Out
Supl. Abr

1.245
470
50
115

Europa | circuitos 2022/2023

Desde

1.195€
11

Dias
ref: s-5021
5 refeições

Lourdes

Santuários marianos com barcelona
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. Às 19h30 na recepção do hotel
terá lugar uma reunião com o guia para apresentação dos
participantes. Jantar e hospedagem.

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) - Alterações pág. 12

Hotel / Localização

Lutécia**** (Cidade)
Olid**** (Centro) / La Vega**** (Cidade)
Alba**** (Centro)
Delfos**** (Cidade)
Cristal Palace**** (Centro) /
Exe Laietana Palace**** (Cidade)
Eurostars: Boston**** Centro) /
Eurostars Rey Fernando**** (Cidade)
Exe Moncloa**** (Centro) /
Santos Praga**** (Cidade)

1N

Andorra

1N

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 10h ou 12h, segundo norma do
hotel). Fim dos nossos serviços.

Loyola

Lourdes
1N

1N

FRANÇA

Andorra
Zaragoza
Valladolid

Madri

Fátima

2N

1N

Lisboa

Montserrat
1N

Barcelona

1N
2N

ESPANHA

PORTUGAL

Datas de
chegada a Lisboa

2022 (Sábado)
Mai: 21;
Jun: 18;
Jul: 16;
Ago: 20;
Set: 17;
Out: 15;

Serviços Incluídos:

• Circuito em ônibus de turismo;
• Guia acompanhante em Português;
• 9 Noites em regime de hospedagem com
café da manhã;
• Excursão panorâmica de Lisboa em circuito
regular (dia 3):
• Visitas guiadas em Barcelona e Madri;
• 5 jantares com água mineral (dias 2, 4, 5,
6 e 8);
• Traslados de chegada e saída;
• Taxas hoteleiras incluídas.

Os preços não incluem

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

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

Temp. Única
1.195
425
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Portugal e Espanha

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

Desde

Europa | circuitos 2022/2023

1.935€
16

Dias
ref: s-5013

Braga

Ibéricos - Portugal e Espanha
Roteiro:
Valência

1N

Lisboa 3N Sintra / Braga
Barcelona 2N Madri 2N

2N

Santiago de Compostela / Porto

2N

Fátima / Sevilha 1N Granada 1N
Ano 2022 Jacobeu em Santiago de Compostela
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

2022 (Segundas)
Abr: 18;
Mai: 02, 09, 23, 30;
Jun: 06, 20;
Jul: 04, 18;
Ago: 01, 08, 22;
Set: 05, 12, 19, 26;
Out: 10, 17, 31;
Nov: 14.
2023 (Segundas)
Jan: 16;
Fev: 06;
Mar: 06.
Temporada Alta
Temporada Baixa

Portugal e Espanha

Opção Mais Incluído

• 1 jantar especial Show de Fado com água e vinho
(dia 2);
• 5 jantares com água mineral (dias 4, 5, 10, 11 e 14);
• 1 almoço com água mineral (dia 7);
• Show de Flamenco com bebida em Granada (dia 10);
• Entrada no Poble Espanyol em Barcelona (dia
13);
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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.

Sevilha

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.

12º dia (Quinta): Valência / Barcelona

Café da manhã. Manhã na cidade. Aconselhamos visita
à Cidade das Artes e das Ciências na vanguarda da temática científica e cultural; ao L’Oceanografic, aquário
oceanográfico com diferentes habitats e centenas de
espécies representadas ou passear pelo centro da cidade. Partida por via rápida do Mediterrâneo até Barcelona. Hospedagem.

13º dia (Sexta): Barcelona

Café da manhã. Panorâmica da cidade com guia local,
com passagem junto aos principais motivos de interesse
desta espectacular cidade, como o bairro Gótico, Mercados, Rambla e perspectiva incontornável desde o Montjuic. Restante tempo para livre visita, aconselhando 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. À tarde
opcionalmente poderá visitar o Poble Espanyol, típico
espaço temático, museológico, cultural e comercial, que
reproduz à escala algumas das principais referências arquitectónicas e turísticas de Espanha. Hospedagem.

14º dia (Sábado): Barcelona / Zaragoza / Madri

Café da manhã. Saída 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.
Saída por Calatayud e Guadalajara para Madri. Hospedagem.

15º dia (Domingo): Madri

Café da manhã. Panorâmica da cidade com guia local, com
passagem junto aos mais famosos pontos turísticos da capital de Espanha: Portas do Sol, Castellana e a vanguardista praça de Castilla. Restante tempo livre para compras ou
visitas opcionais na capital espanhola. Hospedagem.

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

Hotéis Previstos

(Ou similares) - Alterações pág. 12

Cidade

Hotel / Localização

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 Gran Via **** (Centro) /
Via Castellana**** (Cidade)

Porto
Lisboa
Sevilha
Granada
Valencia
Barcelona
Madri

Café da manhã e traslado privativo para o aeroporto. (Quarto disponível até 10h ou 12h, segundo norma do
hotel). Fim dos nossos serviços.

LISBOA / MADRI Preços por pessoa (Em Euros)
Alta

Em Duplo
Supl. Single
Supl. Mais Incluído
Baixa

1985
795
270

Em Duplo
Supl. Single
Supl. Mais Incluído

1935
775
270

Serviços Incluídos:

• Circuito em ônibus de turismo;
• Guia acompanhante profissional;
• 14 Noites em regime de hospedagem
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 (dias 5 e 7, 9, 10, 11,
13, 15);
• 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 do Douro de 1 hora em barco
turístico (dia 7);
• Visita aos Jardins de Generalif e Alcazaba em Granada (dia 10);
• Traslados de chegada e saída;
• Taxas hoteleiras incluídas.

Os preços não incluem

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

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.
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.
Nota 3: A visita de cidade de Madrid, programada
para a manhã de domingo, pode ser alterada para
a parte da tarde caso existam eventos na cidade
que impeçam o seu normal decorrer pela manhã.
A confirmação do horário será efectuada pela guia
do circuito.

• No caso de reservar o Supl Mais Incluído,
só estará garantida a assistência à chegada
e nocturna-jantar com show de fados, se o
seu voo tiver chegada até às 17h00. Para
chegadas posteriores estes serviços ficarão
sujeitos a reconfirmação localmente.
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Portugal e Espanha

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

Desde

Europa | circuitos 2022/2023

1.885€
17

Dias
ref: s-lism
12 refeições

Casablanca

Portugal - espanha e marrocos
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:
Terças de 29 de Março a 25 de Outubro de
2022

Serviços Incluídos:

• Circuito em ônibus de turismo;
• Traslado de chegada e saída;
• Guia acompanhante em espanhol;
• 15 Noites em regime de hospedagem
com café da manhã;
• 12 Refeições
• Visitas panorâmicas com guia local em Lisboa; Madri; Fez; Marrakech; Rabat; Granada e Toledo;

Não incluso:

Hotéis Previstos
Cidade

(Ou similares) - Alterações pág. 12

Hotel / Localização

Lisboa
Olissippo Marquês de Sá ****
Sevilha
Silken Al Andaluz Palace ****
Costa del Sol NH Marbella ****/ Sol Principe****
Royal Mirage **** / Zalagh Parc
Fez
Palace *** / Ramada *****
Medina & Spa **** /
Marrakech Atlas
Jardin de L’Agdal ****
Rabat
Golden Tulip Farah ***
Tanger
Hilton City Center ****
Granada
Los Angeles ****
Madri
Florida Norte ****

Portugal e Espanha

Preços por pessoa (Em Euros)
Categoria

Duplo
S.Single
Supl. Abr / Jul / Ago / Set / Out
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Temp. Única
1.885
710
115

Toledo
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.

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.

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.

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

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

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

08º Dia: (Segunda): Fez

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, 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.

17º Dia: (Quarta): Madri / Brasil

Café da manhã e tempo livre até a hora do traslado
para o aeroporto. (Quarto disponível até 10h ou 12h, segundo norma do hotel). Fim dos nossos serviços.

Opção Madri / Madri | 15 Dias
01º Dia (Quarta):
Chegada a Madri.

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

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

Duplo
S. Single
Supl. Abr / Jul / Ago / Set / Out

Temp. Única
1.780
630
115

