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Destacamos aqui os circuitos mais vendidos em 2019.

escolha o circuito e venha á europa
status
01º
02º
03º
04º
05º
06º
07º
08º
09º
10º

2

circuitos
itália mais incluídos
itália sole mio
paris, itália (em Ônibus)
paris e londres
londres, paris e itália (em Ônibus)
itália imperial
sonho europeu
todas as capitais imperiais e polônia
grandes cidades imperiais
norte de portugal com santiago

lusanova.com.br
dias

desde

10
10
12
07
15
10
16
15
10
09

1.495 €
1.125 €
1.325 €
840 €
1.725 €
925 €
1.925 €
1.795 €
995 €
865 €
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Introdução

LUSANOVA

EUROPA
C I R C U I TO S

2021/2022
2019/2020

Bem-vindo! Viaje junto com a Lusanova pela Europa.
Somos da Europa e conhecemos o velho continente como ninguém.
Fundamos a Lusanova em 1959, em Lisboa, e desde lá estamos
desbravando o mundo com você, oferecendo viagens para
diversos países nos 5 continentes.
Aos 60 anos de história, reafirmamos nosso compromisso
de realizar sua viagem dos sonhos indo além do que você imagina,
surpreendendo da ida à volta em cada detalhe com segurança,
confiança e profissionalismo.
Seja um dos mais de 30 mil passageiros que levamos para
curtir novas e inesquecíveis aventuras pelo mundo todo ano.
Permita-se viajar com a Lusanova.
Compartilhe todas as experiências de uma viagem junto de quem
você mais gosta. Personalize o roteiro da viagem que você sempre
sonhou em fazer em grupo. Acesse lusanova.com.br/cotacoes
e faça seu orçamento.

Siga-nos nas redes sociais
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Grupos de viajantes

EUROPA
C I R C U I TO S

2019/2020
2021/2022

GRUPOS ESPECIAIS
Confie á Lusanova a operação do seu
grupo privativo, contacte a sua agência
de viagem para que nos solicite a melhor
cotação para grupos religiosos, melhor
idade, lazer e cultura, pela Europa ou Destinos Exôticos.
Somo especialistas na operação de
grupos e nos comprometemos em lhe
enviar um orçamento em 48 horas, trabalhamos com as mais conceituadas
operadoras locais em cada destino e
nos 60 anos que temos de atividade,
somos uma empresa idónea e competente que dá garantia de qualidade e
um regresso feliz para o seu grupo.
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Viajar em grupo e em ônibus representa vantagens de ter tudo planejado por profissionais.
Excelentes preços e serviços de qualidade: acreditamos que é possível pagar o preço
justo por serviços de qualidade, para isso negociamos continuamente o custo de nossos pacotes.
Saídas 100% garantidas: desde o momento, que confirma a sua reserva, a saída do circuito está garantida.
traslado em grupo, todos os nossos circuitos incluem traslados de chegada e saída.
Hotéis seleccionamos um conjunto de hotéis de qualidade para que se sinta em casa. Enriquecemos a seleção de hoteleria
contratada para os nossos circuitos europeus, com novos hotéis. Confira nas páginas 10/11 deste folheto.
Taxas Hoteleiras Incluídas nas cidades que são cobradas taxas locais (Berlim, Milão,
Veneza, Florença, Roma, Barcelona, Lisboa, etc), esses valores já estão incluídos em nossa operação, sendo um
diferencial sobre outras operadoras que não incluem essas taxas.
Guias em português os nossos guias acompanhantes falam a língua portuguesa e têm grande experiência em cada destino.
Wi-fi gratuito nos ônibus e hotéis dos nossos circuitos dentro da União Europeia. Ressalvamos
falhas técnicas de cobertura do sistema, ou quando utilizamos mini-van que não tem instalação Wi-Fi.
Em alguns de nossos circuitos que terminam em Roma, oferecemos um jantar especial de
despedida com música ao vivo
Todas as visitas com guias locais em cidades se realizam com fones de ouvido.
Os nossos guias dispõem de um terminal telefónico que lhes permite conetar com a central de
operações nas 24 horas do dia.
Temos um sistema de atendimento 24 horas nos 365 dias do ano, dispomos de meios de atendimento ao passageiro em viagem, com um terminal telefonico que lhes permite estar conectados ao serviço 24
horas por voz, WhatsApp ou por email. (00 351 917707073) - 24horas@lusanova.pt
A nossa moderna frota de ônibus homologada de acordo com as normas de segurança da União Europeia oferecem todas as facilidades de conforto ao passageiro para um circuito europeu.
Opção “Mais Incluído” para que possa viajar com as principais excursões opcionais e refeições incluídas, criamos a opção em que pode adquirir na confirmação da viagem.
Reservas Online A maioria dos nossos roteiros podem ser reservados pelo nosso sistema de reservas
online, exclusivo para agentes de viagem, com confirmação imediata da reserva, peça a sua senha no seu distribuidor Lusanova.
Tarifas Aéreas Garantimos o financiamento em 100% do seu pacote aéreo + terrestre para os nossos Circuitos Europeus. Consulte as nossas tarifas aéreas de operador, negociadas com as melhores companhias.
Grupos Privados em Saida Regular Melhoramos a condiçãos dos grupos privados em saida regular, agora
o 16º passageiro será gratuito, em 15 pagantes. Com 40 passageiros o grupo terá um ônibus exclusivo.
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Diretório de viajante
De forma a tornar a sua viagem o mais agradável possível, passamos abaixo algumas informações
do seu interesse, para viajar mais informado e evitar reclamações no regresso da viagem.

Viajar em grupo

Viajar em grupo e em ônibus representa vantagens por ter tudo planejado por profissionais, com assistência permanente de guias experientes, partilhando suas experiências com outras pessoas, o que é um valor agregado, mas significa também
ter de se adaptar a alguns procedimentos durante a viagem. Tudo está planejado de
modo a se tirar o melhor proveito do tempo no roteiro escolhido para desfrutar o
máximo do que há para conhecer em cada cidade. Isto exige que o viajante também
se adapte à forma de viajar, respeitando os horários marcados pelo guia.
Recomendamos que se apresente sempre com pelo menos 5 minutos de antecedência nos
pontos de encontro marcados pelo guia durante a viagem.
Excelentes preços/serviços de qualidade

A Lusanova Tours acredita que é possível pagar um preço justo por serviços de qualidade, por isso, a nossa política de preços é possível pela negociação contínua com
os nossos parceiros e fornecedores internacionais que confiam na Lusanova desde
1956, sendo de que o que não está especificamente detalhado como compreendido
no preço da viagem, não está incluído no mesmo.
ALTERAÇÕES AO CATÁLOGO

A Lusanova Tours reserva-se no direito de corrigir preços, datas, roteiros e qualquer
outro dado que por falha na arte ou digitação, tenha sido impresso erroneamente
neste catálogo. No ato de reservar a sua viagem, solicite o programa completo ao
seu agente de viagens, ou veja diretamente em nosso site.
ROTEIRO DETALHADO DA VIAGEM

O viajante deverá levar consigo o roteiro detalhado da viagem, que deve ser solicitado ao seu agente de viagens, ou impresso diretamente em nosso site, para que
tome conhecimento de que o roteiro está a ser cumprido e que estão a ser dados
todos os serviços adquiridos.
SAÍDAS 100% GARANTIDA / VOUCHERS

A partir do momento em que a Lusanova confirma a reserva, a saída do circuito está
garantida. Quando receber a sua documentação de viagem, confira os vouchers que
são entregues, se as datas, Hotéis e demais serviços contratados estão corretos e
se está indicado o telefone de emergência.
transferes em grupo

Na chegada aos aeroportos de início do roteiro escolhido, quando tiver um traslado
incluído, após recolher a sua bagagem, saia para o saguão de chegada e procure o
seu transferista, que habitualmente o aguarda com um letreiro com o seu nome ou
logo da Lusanova Tours. O transferista o transportará ao hotel previsto, e na chegada ao hotel consulte os cartazes com informação diária sobre a programação do
roteiro escolhido para saber hora e local em que ocorrerá a reunião inicial com o
guia. Alertamos que o transferista não é o guia que acompanha o grupo. Não estão
incluídos traslados de chegada e de saída quando existam as seguintes situações:
Seja de ou para aeroportos secundários utilizados por companhias “low
cost” (Ver pág. 13); Alojamento em hotel fora da nossa programação, casas particulares, terminais de outro tour, ou mesmo que o passageiro opte por mais de 3 noites
extras no início ou final do circuito.
Nota Importante:
1- Caso tenha perdido o seu vôo de conexão original e não nos tenha conseguido informar atempadamente, se mudou o seu vôo de chegada ou houver demora com a sua
bagagem, e se estão em duas ou mais pessoas uma deverá sair ao saguão para avisar o
transferista, avise-nos pelo telefone ou e mail de emergência indicado no voucher e siga
as orientações dadas pelo nosso serviço de apoio ao passageiro.
2- Por vários motivos pode ocorrer um desencontro com o transferista, não nos
responsabilizamos pelos serviços de traslados em que não nos comunicaram atrasos
ou mudança de vôos. Em virtude dos participantes viajarem em vários vôos de diversas
companhias aéreas e diferentes horários de chegada, os traslados de chegada e saída
podem ser efetuados de forma coletiva ou individualmente. O transferista esperará até
1h30 depois da hora prevista da chegada do avião. Depois desse tempo o passageiro
será considerado como “no-show” e não terá reembolso. Solicita-se que a LUSANOVA
seja informada sobre os dados dos voos pelo menos 15 dias antes do início do circuito.
Hotéis

Nas principais cidades da Europa, o nosso itinerário compreende como mínimo 2 noites de estada. Selecionamos um conjunto de hotéis de qualidade para que se sinta
como em casa. A localização dos hotéis foi determinante para a sua contratação, no
catálogo indicamos em cada cidade a localização (Cidade/Centro/Arredores) do hotel
previsto. Consulte as páginas 10 e 11 deste folheto para conhecer a nossa seleção.
Os hotéis que utilizamos não são luxuosos, são classificados pelo padrão europeu,
mas funcionais e confortáveis, classificados oficialmente como Primeira Categoria,
Turística Superior ou Turística. Todos com banheiros privativos, telefone e televisão.
Em alguns encontrará minibar, cofre, secador de cabelo e sistema de ar condicionado.
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Na Europa a qualidade e classificação dos hotéis é variável de país para país e distinta
da usada no Brasil. Na ocorrência de feiras, congressos e grandes eventos, hospedaremos o grupo em hotéis não previstos no nosso catálogo, que no entanto serão de
igual categoria e qualidade e informados com antecedência. Ver página. 12.
Nota Importante: Nos hotéis europeus utilizados em circuitos não espere encontrar
quartos grandes ou camas grandes, pois alguns têm tamanho bastante reduzido.
Considere, no entanto, que em viagem de grupo, o hotel serve essencialmente para
o repouso necessário, pois durante o dia a nosso roteiro previsto ou opcionais darão a oportunidade de uma atividade bastante intensa. A maioria dos quartos triplos,
são normalmente quartos duplos com uma cama adicional, restringindo portanto o
espaço e o conforto nessas situações, pelo que somente aconselhamos o seu uso
por familiares ou 2 adultos e 1 criança. O horário normativo de entrada nos hotéis
será após as 14:00 horas e a saída até às 10:00 horas ou 12:00 horas, conforme as
normas de cada hotel. No caso de noites extras para ter disponível o seu quarto fora
destes horários, solicite com antecedência e antes de iniciar a viagem. Solicite ao efetuar a sua reserva a tipologia de quarto pretendido (twin – duas camas de solteiro ou
duplo – uma cama de casal). Contratualmente incluímos o café da manhã buffet frio
europeu, servido normalmente em sala reservada para o grupo mas existe sempre a
possibilidade de se permitir buffet quente com pagamento extra por conta própria do
cliente diretamente ao hotel.
noites extras

Ao adquirir noites extras, saiba que o guia só estará presente apenas durante a duração do roteiro. Poderá adquirir noites extras, consultando as nossas ofertas de
extensões e noites extras. Ver página. 13.
TAXAS HOTELEIRAS – INCLUÍDAS

Nas cidades onde são cobradas taxas locais, esses valores já estão incluídos em nossa operação, sendo um diferencial sobre outras operadoras que não incluem essas
taxas: (Amsterdã / Barcelona/Berlim / Bruxelas / Budapeste / Bordeaux / Caen /
Florença / Lisboa / Milão / Nice / Paris / Rennes / Roma / Rouen / Veneza e Zurique.)
ônibus e turismo

Colocamos à disposição dos nossos passageiros uma moderna frota de ônibus de turismo, homologados de acordo com as normas da União Europeia, tendo ao seu dispor
facilidades como: janelas panorâmicas vedadas, bancos reclináveis, sistemas de som,
vídeo e ar condicionado. Os assentos nos ônibus não são reservados.
O nosso compromisso é utilizar ônibus com mais espaço entre as poltronas para
maior conforto dos passageiros. A sua comodidade e segurança são muito importantes para a Lusanova.
NOTA: Devido a normas locais os ônibus não possuem banheiro e é expressamente
proibido fumar no seu interior, por isso, para o seu maior conforto, são programadas
paradas periódicas a cada 2 horas aproximadamente em áreas de serviço.
Portadores de necessidades especiais, idosos e quaisquer pessoas que precisem
de ATENÇÃO individualizada e cuidados especiais, (sejam eles quais forem) deverão
viajar com acompanhante que possa prestar o atendimento necessário. Os ônibus
não estão preparados com cadeiras de rodas, nem têm capacidade de as acomodar.
A programação e operação destes circuitos não preveem condições específicas para
atender aos passageiros que necessitam de tratamento especial (deficientes físicos
ou com alguma dificuldade de locomoção, deficientes visuais e outros). O contratante deve informar, no ato da inscrição, e por escrito, eventuais impedimentos ou
restrições que, embora não os impossibilite de participarem da excursão, importe
em cuidados especiais durante a viagem.
SEGURO OBRIGATÓRIOS E COMPRAVATVO
DE MEIOS DE SUSTENTAÇÃO

No espaço da União Europeia e outros países (consultar agentes de viagem), exigem
a comprovação de meio de sustento para permanência naquele território no período da viagem, bem como um seguro de saúde com cobertura mínima de EUROS
30.000,00, que são de inteira responsabilidade do passageiro.
BAGAGEM

Identifique a sua bagagem com nome, endereço, cidade de residência, país e telefone.
A bagagem é pessoal e de responsabilidade do passageiro. O espaço nos bagageiros
dos ônibus é limitado a um volume por pessoa com um peso máximo de 22 quilos.
Sempre à chegada aos hotéis, dê atenção desde a abertura dos bagageiros do ônibus
até a chegada da bagagem à receção.
NOTA: Os hotéis não colocam à disposição serviço de carregadores, por isso, siga sempre a orientação do nosso guia e confira sempre se a sua bagagem foi transportada
para o bagageiro do seu ônibus.
A Lusanova não se responsabiliza por danos causados às malas, pelo, ou durante o manuseio, principalmente às rodinhas externas e alças. O guia estará sempre presente na carga
e descarga de bagagens de e para o ônibus, mas é importante que perceba que, embora
as malas sejam manuseadas com o cuidado necessário, elas serão inevitavelmente aper-
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tadas, amassadas e sujeitas a esforços. Assim, a quebra de uma alça, ou de uma roda, não
é falta de cuidado, é resultado do manuseio e do peso, muitas vezes excessivo das malas.
Caso ocorra qualquer problema com a bagagem despachada durante a viagem aérea,
apresente a reclamação junto dos atendentes do balcão “BAGGAGE CLAIM”.
Será preenchido um formulário do qual lhe entregarão uma cópia, com um número de
protocolo. Lembre-se de anotar o telefone de contato para ligar depois.
Tenha o cuidado de deixar o nome dos hotéis que vai usar nos próximos dias, tal como
se encontram na documentação de viagem que recebeu, de modo a que as malas lhe
possam ser entregues logo que localizadas.
IMPORTANTE:
Caso tenha seguro de bagagem, informe imediatamente o ocorrido à sua companhia e ao
guia para que este o possa ajudar na localização da mala. O guia tentará ajudar, ligando para
a companhia, mas a Lusanova não poderá se responsabilizar pela recuperação da bagagem,
nem pelo envio ou por informações desencontradas. As companhias aéreas disponibilizam
um site para rastreamento da bagagem extraviada
SEGURANÇA
Objetos de valor e quantias elevadas de dinheiro deverão ser depositados no cofre do
hotel, pois pela Lei Internacional os hotéis declinam qualquer responsabilidade por
eventuais frutos de valores que não estejam á sua guarda. Durante as refeições e nos
transportes públicos cuide de seus pertences com muita atenção. Não use bolsa a tiracolo. Não abandone a sua bagagem de mão nos restaurantes ou recepção dos hotéis
e cuidado com pessoas estranhas à operação Prefira uma pochete discreta na cintura,
com uma pequena quantia em dinheiro trocado para gastos correntes, uma cópia do
documento de identidade e contatos de emergência na língua local ou em inglês. Não
transporte documentos originais e quantias maiores de dinheiro.
Em caso de perda de documentos ou de frutos de valores, embora o guia, sempre que
tiver disponibilidade para acompanhar devido ás suas obrigações para com o grupo, o
irá ajudar nas diversas providências necessárias, não poderão ser atribuídas quaisquer
responsabilidades ou pedidos de indeminização á Lusanova Tours, pois os mesmos
são da inteira responsabilidade dos viajantes.
RECUPERARAÇÃO DA BAGAGEM OU DE ARTIGOS ESQUECIDOS

A Lusanova não se responsabiliza por recuperar bagagem ou artigos perdidos, roubados ou esquecidos nos hotéis, aeroportos, aviões, ônibus, etc. O guia o auxiliará
na tentativa da sua localização, mas sempre sem qualquer responsabilidade por
parte da Lusanova.
VISTOS CONSULARES/PASSAPORTE

Consulte sempre o seu agente de viagens sobre a necessidade de visto consular para
os países que visitará na sua viagem. Confirme se a data de validade do seu passaporte
tem um mínimo de mais 180 dias após o seu último dia de viagem. Caso seja impedida
a entrada em qualquer país por imposição das autoridades fronteiriças, não caberá à
Lusanova qualquer responsabilidade pelos danos e/ou prejuízos daí resultantes.
moeda/câmbios

Embora na maioria dos países europeus a moeda oficial seja o Euro, existem alguns
países que mantêm as suas moedas nacionais. Consulte antes de viajar a cotação
das moedas em relação ao Euro. O nosso guia está apto a orientar os passageiros,
quando e onde para efetuar trocas de moeda.
REFEIÇÕES

dicas e informações
suplemento single. Lua-de-mel: Oferta de 1 excursão opcional no roteiro escolhido.
NOTA: Para obter o desconto é necessário apresentar cópia do RG ou passaporte para
comprovar que terá no mínimo 65 anos na data em que iniciar a viagem. Estes descontos não são aplicáveis aos roteiros das páginas: 16 a 42 + 56+ 60+ 90 a 102+132
+133+135+136+159+190+200+214 a 234.
telefone

O número internacional do Brasil a partir da Europa é o 00 55, no entanto, poderá
fazer ligações a cobrar no destino. Caso o faça a partir do quarto do hotel, poderá
lhe ser cobrada uma taxa de serviço, informe-se sobre os números de telefone para
ligar para o Brasil a cobrar no destino via Embratel bem como as taxas cobradas
pelos hotéis para esse serviço.
visitas panorâmicas e opcionais

Nas principais cidades indicadas em programa, efetuaremos uma visita panorâmica com guia local. Nas cidades de menor dimensão o nosso guia dará informação
detalhada sobre os principais pontos de interesse turístico. Queremos que conheça
de forma plena as cidades visitadas. Se solicitar ao seu guia que lhe indique outras
excursões opcionais, não terá que se preocupar, e será a forma mais rápida, fácil e
econômica de visitar no menor tempo, os locais que mais interessa conhecer. Os
preços das excursões opcionais estão baseados nos preços oficiais praticados pelas
operadoras de excursões regulares de cada cidade. A entrada em museus, palácios
ou monumentos só estão incluídas quando expressamente indicado no roteiro.
NOTA: A Lusanova Tours não se responsabiliza por serviços não efetuados por atrasos no voo de chegada para início da viagem.
OPÇÃO “MAIS INCLUÍDO”

Para que possa adquirir com antecedência as visitas opcionais e as principais refeições, criamos este pacote de serviços com a denominação “Opção Mais Incluído”
que pode adquirir quando da conclusão da reserva da sua viagem e economizar,
pois poderá comprar por valor menor os serviços incluídos nesse pacote, em relação aos preços praticados localmente.
dicas úteis

Veja em nosso site www.lusanova.com.br o Miniguia da Europa com mais detalhes sobre os países visitados. Recomendamos que leve roupas confortáveis e não
esqueça que algumas visitas em cidades são realizadas caminhando pelos lugares
turísticos, pelo que recomendamos levar calçados confortáveis. Para uma noite especial leve uma roupa mais elegante, no resto da viagem vista-se informal e confortavelmente.
Orientamos ainda que a visita a Museus, Igrejas e Palácios, em geral, não podem
ser realizadas de bermudas ou “shorts”.
novos roteiros

Os nossos especialistas desenharam novos roteiros para corresponder á solicitação dos nossos clientes. Destacamos novos itinerários pelos Alpes, Suíça, Croácia,
Bósnia, Montenegro, Portugal, Grécia, Turquia e outros que pode apreciar em nossos catálogos com a referência NOVIDADE.
SEGURO BÁSICO – GRÁTIS

Todas as refeições servidas para os grupos, são em menu turístico fixo, com horário
pré- estabelecido, e em aérea reservada para o grupo seja nos hotéis ou em restaurantes. Todas as refeições incluem 3 pratos (entrada, prato principal e sobremesa),
não estando incluídas as bebidas.
Orientamos que são menus turísticos elaborados para agradar a maioria, embora
saibamos que não se pode agradar a todos os tipos de hábitos culinários. Contratualmente incluímos o café da manhã buffet frio europeu, servido em sala reservada para
o grupo mas existe sempre a possibilidade de se permitir buffet quente com pagamento extra por conta própria do cliente diretamente ao hotel.

Quase todos os programais publicados neste catálogo, exceto os incluídos nas
páginas: 16 a 42 + 56+ 60+ 90 a 102+132+133+135+136+159+190+200+214 a
234. Têm incluído GRÁTIS um seguro básico e válido apenas para o trajeto rodoviário, INCLUIDO assistência hospitalar em caso de infeção por COVID durante a
viagem. DESDE A CHEGADA A EUROPA ATÈ A SAIDA DA EUROPA. Recomendamos
que adquira um seguro de assistência tipo Tratado Schengen, complementar para
quem pretende diferentes coberturas das incluídas no nosso seguro de viagem.

guias acompanhantes em português

atenção ao cliente/fones de ouvido

Além da grande experiência em cada destino, o nosso guia acompanhante é um profissional que passará as informações turísticas sobre o país a visitar, as cidades e os
principais monumentos. Independentemente de serem jovens ou mais veteranos todos
receberam formação específica do padrão europeu, possuindo múltiplas funções operacionais e nos dias livres resolvem questões operacionais para a empresa (como reconfirmações de hotéis e serviços) o que os leva a necessitar desse tempo para agilizar esses
Guia Acompanhante procedimentos, embora se dedique ao grupo por inteiro.
Guia Acompanhante em Português - Os circuitos com este símbolo
em Português
serão dirigidos por guias em português com grande experiência no
acompanhamento de grupos brasileiros, mas como temos passageiros de toda América
Latina alguns roteiros serão guiados de forma bilíngue (português/ espanhol), para atender
com a mesma qualidade os nossos clientes de língua espanhola.
Guias Locais falando português ou espanhol - Estão também preGuias Locais
vistos em algumas localidades por imposições legais, guias locais
falando Português ou Espanhol
que podem realizar as visitas nas línguas portuguesa ou espanhola dependendo da cidade e a disponibilidade local de guias locais falando português.

Para conforto dos passageiros, incluímos alguns detalhes como, seguro de assistência em viagem e algumas visitas extras sem custo como: Paris Iluminada, Bairro
de Trastevere em Roma ou Estoril, Cascais, Sintra em Portugal. Na maioria das visitas utilizamos fones de ouvido individuais, permitindo ouvir as explicações do seu
guia local, mesmo estando um pouco mais distante dele.

descontos

Para a melhor idade (65 anos completos até o inicio da viagem) concedemos um desconto de 5% sobre os preços publicados, valido para confirmação no ato da reserva.
Para a 3.ª pessoa viajando em triplo, o desconto será de 5%. Para crianças com
menos de 12 anos, compartilhando apartamento com os pais, o desconto será de
10%. * Descontos não acumuláveis entre si nem aplicados a preços de meia pensão,
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TELEFONE DE EMERGÊNCIA / WHATS APP E MAIL – 24 HORAS

(00351) 917707073 - 24horas@lusanova.pt

Para sua comodidade oferecemos um serviço de telefone 24 horas em português para uso exclusivo dos passageiros durante os dias de viagem – (00351)
917707073 que pode também ser utilizado como Whats App, bem como um
e-mail de emergência: 24horas@lusanova.pt. Caso haja atraso do voo que o levará ao seu destino ou qualquer outro tipo de ocorrência que o impeça de estar no
aeroporto de chegada no horário inicialmente previsto, não deixe de comunicar
para que não perca o traslado na sua chegada.
site/reservas online

www.lusanova.com.br
Em nosso site pode encontrar as informações complementares de que precisa
para a sua viagem. O seu Agente de Viagens pode confirmar de forma imediata
pelo nosso sistema de reservas Online.
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Veja a relação dos hotéis escolhidos para recebê-lo muito bem durante
sua viagem na temporada 2021/2022.
NOVIDADE 2021/22

Vila Galé Cerro Alagoa 4*
Albufeira – Portugal (Centro)
www.vilagale.com

Scandic Alesund 4*
Alesund – Noruega (Centro)
www.scandichotels.com

Corendon Vitality 4*
Amsterdã – Holanda (Cidade)
www.corendonhotels.com

holidaY iNN aRENA TOWERS 4*
Amsterdã – Holanda (Cidade)
www.ihg.com

Scandic Neptun 4*
Bergen – Noruega (Centro)
www.scandichotels.com

Intercity Hauptbahnhof 4*
Berlim – Alemanha (Centro)
www.intercityhotel.com/berlin

Andel’s by Vienna House 4*
Berlim – Alemanha (Cidade)
www.viennahouse.com

Maritim hotel 4*
Berlim – Alemanha (Centro)
www.maritim.com

Mercure Braga Centro 4*
Braga – Portugal (Centro)
www.mercurehotels.com

Catalonia 505 4*
Barcelona – Espanha (Centro)
www.hoteles-catalonia.com

Catalonia Brussels 3*Sup
Bruxelas – Bélgica (Centro)
www.hoteles-catalonia.com

Mercure centre 4*
Bordeaux – França (Centro)
www.mercure.com

Radisson BLU Beke 4*
Budapeste – Hungria (Centro)
www.radissonblu.com/hotel-Budapest

Velotel 4*
Bruges – Bélgica (Cidade)
www.apollohotelresorts.com

Suite Novotel Arenas 3*
Costa Azul - Nice – França (Cidade)
www.suitenotovel.com

NOVIDADE 2021/22

Novotel / Mercure 4*
Caen – França (Cidade)
www.accorhotels.com

Mercure Altstadt 4*
Erfurt – Alemenha (Centro)
www.accorhotels.com

First Hotel Mayfair 4*
Copenhaga – Dinamarca (Centro)
www.firsthotels.com

Vila Galé Coimbra 4*
Coimbra – Portugal (Centro)
www.vilagale.com

novotel centrum 4*
Cracovia – Polonia (Centro)
www.accorhotels.com

Grand Hotel Park 4*
Dubrovnik – Croácia (Cidade)
www.grandhotel-park.hr

M’Ar de Ar Muralhas 4*
Évora – Portugal (Centro)
www.mardehotels.com

Scandic Malmen 4*
Estocolmo – Suécia (Centro)
www.scandichotels.com

Carmen 4*
Granada – Espanha (Centro)
www.hotelcarmen.com

Santa Maria 4*
Fátima – Portugal (Centro)
www.hotelstmaria.com

Hotel Raffaello 4*
Fátima – Portugal (Cidade)
www.raffaellohotel.it

Idea Business 4*
Florença – Itália (Arredores)
www.hotelfirenzebusiness.hotelinfirenze.com

Villa D’Annunzio 4*
Florença – Itália (Centro)
www.hoteldannunzio.com

Conference Florentia 4*
Florença – Itália (Arredores)
www.conferenceflorentiahotel.com

grifone hotel 4*
Florença – Itália (Cidade)
www.grifonefirenze.it

Maritim Frankfurt 4*
Frankfurt – Alemanha (Centro)
www.maritim.com

Alto Lido 4*
Funchal – Portugal (Centro)
www.altolido.com

Guimarães 4*
Guimarães – Portugal (Centro)
www.hotel-guimaraes.com

Scandic Park 4*
Helsinquía – Finlândia (Centro)
www.scandichotels.com

NOVIDADE 2021/22

intercity Freiburg 3*
Friburgo – Alemanha (Centro)
www.intercityhotels.com

NOVIDADE 2021/22

Alpotel 4*
Innsbruck – Áustria (Cidade)
www.austrotel.at

10

Alpinpark 4*
Innsbruck – Áustria (Cidade)
www.innsbruck-hotels.at

Lutécia 4*
Lisboa – Portugal (Centro)
www.luteciahotel.com

Roma 3*
Lisboa – Portugal (Centro)
www.hotelroma.pt

Hampton Hilton Ealing 3*SUP
Londres – Inglaterra (Cidade)
www.hamptoninn3-hilton.com
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Britannia Intl. 4*
Londres – Inglaterra (Cidade)
www.britanniainternationalhotel.com

Loenfjord 4*
Fiordes – Noruega (Panorâmico)
www.loenfjord.no

Radisson BLU 4*
Lujbliana – Eslovénia (Cidade)
www.radissonblu.com

Gran Versalles 4*
Madri - Espanha (Centro)
www.hotelgranversalles.es

Mayorazgo 4*
Madri – Espanha (Centro)
www.hotelmayorazgo.com

NOVIDADE 2021/22

Catalonia Gran Via 4*
Madri – Espanha (Centro)
www.hotels-catalonia.com

Starhotel Tourist 4*
Milão – Itália (Cidade)
www.starhotels.com

Hilton Garden Inn Nord 4*
Milão – Itália (Cidade)
www.hiltongardeninn3.hilton.com

Tulip inn munich messe 3*
Munique – Alemanha (Cidade)
www.tulip-inn-muchen.com

golden ring 4*
Moscou – Rússia (Centro)
www.hotel-goldenring.ru

mercure centre 3*sup
Mulhouse – França (Centro)
www.accorhotels.com

Scandic Solli 4*
Oslo – Noruega (Centro)
www.scandichotels.com

Novotel Porte d’Orleans 4*
Paris – França (Cidade)
www.ihg.com

Mercure Porte Versalles Expo 4*
Paris – França (Cidade)
www.mercure.com

Vila Galé Porto 4*
Porto – Portugal (Centro)
www.vilagale.pt

NOVIDADE 2021/22

Clarion Congress 4*
Praga – República Tcheca (Cidade)
www.choicehotels.cz

green garden 4*
Praga – República Tcheca (Cidade)
www.hotelgreengarden.cz

Bellevue Park Hotel Riga 4*
Riga – Lituânia (Centro)
www.bellevue.lv

Green Park Hotel Pamphili 4*
Roma – Itália (Cidade)
www.clarhotel.it

Smooth Rome West 4*
Roma – Itália (Cidade)
www.smooothhotels.com

Ergife Palace 4*
Roma – Itália (Cidade)
www.ergifepalacehotel.com

Mercure Centre Parlement 3*sup
Rennes – França (Centro)
www.accorhotels.com

Mercure Centre Cathedrale 3*sup
Rouen – França (Centro)
www.mercure.com

Amedia Htl Salzburg 3*sup
Salzburgo – Áustria (Centro)
www.amediahotels.com

Ambassador 4*
San Petersburgo – Rússia (Centro)
www.ambassador-hotel.rus

Sevilla Macarena 4*
Sevilha – Espanha (Centro)
www.hotelsevillamacarena.com

President 4*
Split – Croácia (Centro)
www.hotelpresident.hr

Sokos Viru 4*
Tallin – Estónia (Centro)
www.sokoshotels.fi/en

ibis gare centre 3*
Tours – França (Centro)
www.accorhotels.com

Templarios 4*Sup
Tomar – Portugal (Centro)
www.hoteldostemplarios.com

Novotel Centrum 4*
Varsóvia – Polónia (Centro)
wwaw.accorhotels.com

delfino/Ambasciatori 4*
Veneza – Itália (Mestre)
www.galahotels.com

Apogia Hotel Sirio 4*
Veneza – Itália (Mestre)
www.apogia-hotel-venice.com

Elite 4*
Veneza – Itália (Mestre)
www.elitehotel.it

Zeitgeist 4*
Viena – Áustria (Centro)
www.zeitgeist-vienna.com

Ananas 4*
Viena – Áustria (Centro)
www.austria-trend.at

novotel vilnius 4*
Vilnius – Letónia (Centro)
www.accorhotels.com

Kolovare 4*
Zadar – Croácia (Cidade)
www.hotel-kolovare.com

International 4*
Zagreb – Croácia (Centro)
www.hotel-International.hr

H+ Hotel Zurich 4*
Zurique – Suíça (Cidade)
www.h-hotels.com
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Alteração de hotéis

Alteração de hotéis
previstos
Devido a períodos do ano com alto fluxo de
turistas, a Lusanova substitui alguns dos hotéis
previstos por outros na mesma região e de mesma
categoria que o hotel previsto.

Na época alta algumas cidades
europeias que registram um elevado
movimento de turistas pelo que
em algumas datas é possível que
ocorram excepcionalmente algumas
alterações aos hotéis previamente
reservados para as nossas séries de
circuitos.
Também por eventos especiais
ou feiras internacionais que se
realizam em determinadas cidades
pode-se verificar a mudança de
hotel em algum itinerário.

Aqui indicamos as alterações que
há data da edição da brochura estão previstas, no entanto
outras podem ocorrer sem prévio
aviso, pelo que pedimos o favor de
consultar a lista de hotéis antes
da partida para o circuito e com a
entrega da sua documentação de
viagem.
Destacamos que nos meses de Julho, Agosto e Setembro devido à
grande afluên
cia de passageiros
podemos operar os circuitos com 2
ônibus de saída, o que levará a que
em algumas cidades não seja possível alugar todo o grupo no mesmo local.

Consulte alterações em

lusanova.com.br
Nota: Os hotéis definitivos serão
informados à Agência de Viagem 14
dias antes da data de saída do Roteiro.

12
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Juntos pelo mundo
desde 1959

Preços por pessoa
(em euros)

Cidade

AMSTERDÃ
BARCELONA
BERGEN
BERLIM
BRUXELAS
BUDAPESTE
COPENHAGA
CRACOVIA
DUBROVNIK
ESTOCOLMO
FLORENÇA
FRANKFURT
HELSINQUIE
LISBOA
LUBLIANA
LONDRES
MADRI
MILÃO
MOSCOU
PORTO
OSLO
PARIS
PRAGA
ROMA
S. PETERSBURGO
TALLIN
VARSOVIA
VENEZA
VIENA
VILNIUS
ZAGREB
ZURIQUE

alojamento
DBL/TPL
SGL
DBL/TPL
SGL
DBL/TPL
SGL
DBL/TPL
SGL
DBL/TPL
SGL
DBL/TPL
SGL
DBL/TPL
SGL
DBL/TPL
SGL
DBL/TPL
SGL
DBL/TPL
SGL
DBL/TPL
SGL
DBL/TPL
SGL
DBL/TPL
SGL
DBL/TPL
SGL
DBL/TPL
SGL
DBL/TPL
SGL
DBL/TPL
SGL
DBL/TPL
SGL
DBL/TPL
SGL
DBL/TPL
SGL
DBL/TPL
SGL
DBL/TPL
SGL
DBL/TPL
SGL
DBL/TPL
SGL
DBL/TPL
SGL
DBL/TPL
SGL
DBL/TPL
SGL
DBL/TPL
SGL
DBL/TPL
SGL
DBL/TPL
SGL
DBL/TPL
SGL
DBL/TPL
SGL

Traslados:
• Os traslados que estão incluídos nos nossos circuitos são
para chegadas e saídas nos aeroportos internacionais e
principais estações de trem (1) de cada uma das cidades,
bem como de/para o porto de Veneza. São realizados em
grupo.
• No caso de contratar noites extras os traslados estão
também incluídos (num número não superior a 3 noites)
antes ou no final do circuito, nos hoteis do circuito.
• Não se efetuam traslados de outros aeroportos, portos,
hoteis fora da programação, casas particulares, terminais de outros tours, etc.
• MUITO IMPORTANTE!!! A fim de melhorar as operações
e facilitar a prestação de serviço é recomendado que nos
informem dos dados dos traslados com um mínimo de
15 dias antes do inicio dos serviços.
• Caso seu voo sofra algum atraso no horário previsto para
a chegada ou a sua bagagem demore a ser entregue, pedimos o favor de nos contactar para o telefone de emergência via Whatsapp, para que o transferista o aguarde.
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Noites extras e traslados
NOTA: Os circuitos não operados diretamente pela Lusanova não têm preços especiais de noite extra.
Pacotes das páginas: 16 a 42 + 56+ 60+ 90 a 102+132+133+135+136+159+190+200+214 a 234.

adicional
alta 2020

adicional
baixa 2020/ 2021

116
211
93
170
131
241
78
135
90
172
84
151
137
243
88
155
161
280
102
186
95
144
60
115
109
210
75
132
88
133
108
204
77
141
69
120
109
201
75
132
104
195
108
199
76
145
91
146
119
219
88
153
88
153
88
155
80
135
64
120
77
135
122
204

86
148
67
125
----66
131
72
130
66
119
----------------66
106
57
111
----70
125
----98
179
61
114
64
109
----70
125
----84
161
55
105
73
120
----------------60
106
-------------

Suplemento de traslados opcionais:

Não incluimos o traslados quando o mesmo deva ser
ser efetuado de ou para um aeroporto secundário utilizado pelas companhias “low cost”, neste caso cobraremos um suplemento extra como informado abaixo.
Desde / para o aeroporto de Luton a Londres
Desde / para o aeroporto de Stansted a Londres
Desde / para o aeroporto de Treviso a Veneza
Desde / para o aeroporto de Orio al Serio a Milão
Desde / para o aeroporto de Beauvais a Paris
Desde / para o aeroporto de Charleroi a Bruxelas

De 1 a 4 pessoas: 195€
De 1 a 4 pessoas: 195€
De 1 a 8 pessoas: 225€
De 1 a 3 pessoas: 160€
De 1 a 3 pessoas: 295€
De 1 a 3 pessoas: 365€

Nota: Traslados desde outros aeroportos secundários consulte-nos
sobre tarifas a aplicar nos suplementos.

(1) - Os translados desde a estação de trem não são coordenados. os passageiros devem tomar um taxi para o hotel, pedir
recibo do pagamento a reembolsar pelo guia.

desconto
alta 2020
106
194
85
156
121
121
72
124
83
158
77
139
126
223
80
142
148
257
94
171
87
132
55
106
101
193
66
116
80
122
99
188
71
131
64
111
101
184
66
116
96
179
99
183
70
133
84
134
109
201
80
141
80
141
80
142
74
124
59
111
70
124
112
188

desconto
baixa2020/2021
79
136
61
115
----60
121
66
120
60
109
----------------60
97
52
102
----61
109
----91
164
57
106
59
101
----61
109
----77
147
50
96
67
111
----------------55
97
-------------

Noites Adicionais / Desconto

• Os passageiros que participem nos circuitos da nossa
programação podem adiantar ou atrasar a sua participação ou seja antecipar ou prolongar a sua estadia nas cidades mediante o pagamento de, ou a redução do preço
por pessoa e noite indicada na tabela.
• Os preços são válidos para um máximo de 3 noites no
inicio ou no final do circuito, caso pretenda mais noites
consulte os preços no momento da reserva. O hotel reservado para as noites extras pode não ser o mesmo que
está previsto para o roteiro, neste caso não incluimos o
traslado entre hoteis. Não incluem taxas hoteleiras.
• O número de apartamentos disponiveis para as noites
extras é limitado. Pelo que não garantimos que as noites
extras sejam no hotel do circuito. O nome do hotel confirmado será confirmado até 48 horas antes da chegada
ao hotel.
• Os preços apresentados não são válidos durante o periodo de feiras, congressos, beatificações ou datas de
alteração de hoteis previstos para o roteiro (Ver pag 12).
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razões para viajar

5 boas razões

para viajar com a Lusanova

01

Uma longa experiência de 60 anos

A nossa viagem inicia-se em 1959. Para nós a hospitalidade significa fazer
sentir ao cliente que está em casa, mesmo quando se encontra num outro
continente.

02

uma questão de confiança

03

inovar para melhorar em cada ano

04

a garantia de uma operadora idónea

05

a qualidade como missão estratégica

Num mundo incerto que muda rapidamente um valor importante é a confiança, sempre difícil de conquistar, por isso na Lusanova empenhamo-nos
diariamente para conseguir garantir esse valor ao cliente.

Numa realidade em constante mudanças, procuramos inovar, transformando as boas ideias em realidades. Tendo sempre presente os valores do
passado, de que muito nos orgulhamos.

O nosso objetivo é garantir o máximo de qualidade nos serviços que
préstamos, o modo que temos para manter sempre um alto padrão de
exigência é ter em atenção as opiniões dos nossos clientes, aprimorando
o que dever ser melhorado.

Colocamos sempre o nosso cliente no centro das nossas preocupações,
para podermos atender as expectativas de qualidade que ele nos exige. Estamos atentos aos detalhes da viagem para que ela seja um sonho realizado.

14
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Juntos pelo mundo
desde 1959

Índice

Extensões e escapadas

extensões e escapadas

(a partir da pág. 16)

Circuitos

pág.

Lisboa - City Break					 16
Extensão Ilha da Madeira					 17
Extensão Madrid				 18
Circuitos Regulares desde Madrid 				
19

Europa | circuitos 2021/2022

Circuitos

pág.

Extensões a Londres, Paris e Roma					 20
Extensões Barcelona e Amsterdã					 21
Extensões Costa Azul e Espanha					 22

15

Desde

240€
3

Dias

ref: FIT-001

Lisboa

Lisboa - City break
Itinerário:
Extensão Opcional

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

Datas de
chegada a Lisboa

Diárias

Traslados em Lisboa:

Traslado Aeroporto/ Hotel ou vice versa
com assistência. Preços por pessoa viajando com uma mala.
1 pax: 60 € / 2 pax: 33 € / 3 pax: 30 € /
4 pax: 27 € / 5 pax: 25 € / 6 pax: 23 € /
7 pax: 23 € / 8 pax: 20 €.

Incluso:

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

Extensões e Escapadas

Não incluso:

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

01º Dia: Lisboa

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

02º Dia: Lisboa

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

Preços por pessoa

03º Dia: Lisboa

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

Fim dos nossos serviços.

(Em Euros):

Datas de partida

03 JAN A 31 MAR

01 ABR A 31 OUT
+ 27 DEZ A 03 JAN

01 NOV A 26 DEZ
+ 04 JAN A 31 MAR 2021

Hotel Roma/ Miraparque ou similar ***
Em duplo
Suplemento single
Noite extra / pax em duplo
Noite extra single

240 €
180 €
70 €
125 €

255 €
194 €
75 €
135 €

250 €
190 €
70 €
125 €

Hotel Lutécia/ Turim Saldanha ou similar ****
Em duplo
Suplemento single
Noite extra / pax em duplo
Noite extra single

260 €
185 €
80 €
140 €

300
220
100
180

€
€
€
€

270 €
205 €
85 €
160 €

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

16

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

345
270
125
225

€
€
€
€

425
350
165
310

€
€
€
€

380
310
140
265

€
€
€
€

Europa | circuitos 2021/2022

extensão à ilha da madeira
Extensão à Ilha da Madeira

Desde

01º Dia: Funchal

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

03º Dia: Funchal

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

02º Dia: Funchal

04º Dia: Funchal

Café da manhã no hotel e saída para visita panorâmica
aos pontos turísticos mais importantes da cidade do
Funchal, dos seus imponentes monumentos, praças e
04 JAN A 29 FEV
+ 01 NOV A 18
DEZ

Datas de Partida

| Ref.: FIT-008 | 4 Dias

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

Itinerário:

Preços por pessoa (Em Euros):

230€

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

Fim dos nossos serviços.
01 MAR A 03
ABR
+ 13 A 24 ABR

04 A 12 ABR
25 MAI A 28 JUN
+ 25 ABR A 24 MAI
+ 16 SET A 31
OUT
+ 29 JUN A 15 SET

Hotel Dorisol Florasol ou similar ***

Extensão Opcional

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

Datas de
chegada ao Funchal

Diárias até 23 Dez.

Traslados no
Funchal

Traslado Aeroporto/ Hotel ou vice versa
com assistência. Preços por pessoa viajando com uma mala.
1 pax: 37 € / 2 pax: 25 € / 3 a 8 pax: 20 €.

Em duplo
Suplemento single
Noite extra / pessoa em duplo
Noite extra em Single

230 €
162 €
60 €
100 €

265 €
197 €
75 €
120 €

385 €
310 €
80 €
155 €

275 €
215 €
75 €
130 €

425 €
335 €
95€
165 €

330 €
250 €
90€
160 €

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

290 €
210€
75 €
130 €

335 €
245 €
90 €
155€

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

325 €
225 €
85 €
145 €

355 €
300 €
100 €
185 €

485 €
380 €
100 €
190 €

370 €
310 €
90 €
165 €

Suplemento Festa da flor 30 de Abril a 24 Maio: 180€/ por pessoa em duplo; 150€ suplemento single. Valor a adicionar ao pacote acima indicado.

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

Guias Locais
falando Português

Duração

Saídas

Horário

Preço

Meio dia.

Exceto dia 25 Dez e 01 Jan

Quintas e sábados.

08h30

35 €

Dia
inteiro.

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

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

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

Santana. Partida em direção à Camacha, local conhecido pela indústria do vime e pelo seu folclore. Subida

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

Inclui
almoço

Terças, quintas e
sábados.

Exceto dia 25 Dez e 01 Jan

08h15

67 €

Dia
inteiro.

Segundas, quartas e
sextas.

08h15

67 €

Segundas e quartas.

14h00

40 €

19h15

52 €

08h00

190 €

Inclui
almoço

Exceto dia 25 Dez e 01 Jan

Meio dia

Exceto dia 25 Dez e 01 Jan

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

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

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

Aprox.

Ilha de Porto Santo. Embarque no Ferry “Lobo Marinho” com destino ao Porto Santo. Chegada e início
da visita panorâmica da ilha denominada “Ilha Dourada”, tão espantosamente diferente da ilha da Madeira.
Excursão à volta à ilha – Miradouro da Portela, Pico do Castelo, Fonte de Areia, Miradouro Pico das Flores, Calheta, visita à Casa museu Cristóvão Colombo. Almoço incluído. Tarde livre. Regresso em ferryboat ao Funchal.

Dia
inteiro.

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

Inclui
almoço

Quintas e Sábados.

Exceto dia 24, 25, 31 Dez e
01 Jan

Segundas, quartas,
quintas, sábados e
domingos

Exceto dia 25 Dez e 01 Jan

Nota: Os circuitos realizam-se com o mínimo de 2 participantes
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Extensões e Escapadas

Porto Moniz. Uma visita completa pela zona oeste da Madeira, visitando a vila piscatória de Câmara de Lobos.

Desde

340€
4

Dias
ref: FIT-exm

Madri

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

Itinerário:
Extensão Opcional

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

Datas de
chegada a Madri

Diárias (Todo o ano)

Incluso:

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

01º Dia: Madri

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

02º Dia: Madri

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

Preços por pessoa com café da manhã
Datas de Partida

03º Dia: Madri

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

04º Dia: Madri

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

Fim dos nossos serviços.

(Em Euros):

Abr a Out 2021

Nov 2021 a Mar 2022

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

365
180
95

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

Madri (Excursões Opcionais)

Circuitos Regulares – Preços por pessoa

Guias Locais
falando Espanhol

(Em Euros):

Tour

Duração

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

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

Extensões e Escapadas

340
160
95

Saídas

Diariamente.

Meio dia.

(Exceto
às Segundas Feiras)

Dia inteiro.

Diariamente.

Horário

Preço

09h00

70 €

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

Inclui almoço

(Exceto
às Segundas Feiras)

09h00

116 €

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

Meio dia

Diariamente

09h00 /
15h00

55 €

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

Inclui almoço

Dia inteiro.

Diariamente.

09h00

98€

Dia inteiro.

Diariamente.

09h00

109€

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

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

18

Inclui almoço

de Abr a Out

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

Preços por pessoa (Em Euros)
Categoria

Duplo
Supl. Single
Supl. Jul, Ago, Set, Out
Supl. 2,16,23 Abr

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

Temp. Única
770
355
30
115

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

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

Guias Locais
falando Espanhol

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

Preços por pessoa (Em Euros)
Categoria

Duplo
Supl. Single
Supl. Jul, Ago, Set, Out
Supl. 28 Mar e 18 Abr

Temp. Única
1.180
510
58
115

Guias Locais
falando Espanhol

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

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

Temp. Única
890
400
30

Europa | circuitos 2021/2022

| 6 Dias |

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

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

3 Refeições

Datas de
chegada a Madri

Todo o ano Sextas.

Incluso:

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

Não incluso:

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

Hotéis Previstos
Cidade

(Ou similares) – Alterações pág. 12

Hotel / Categoria

Madri
Sevilha

Florida Norte ****
NH Viapol ****
Ciudad Cordoba**** /
Córdoba Exe
Exe Las Adelfas (Set e Out)

Desde 1.180€

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

Madri Valência e Barcelona

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

Desde 770€

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

Itinerário:

Categoria

falando Espanhol

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

Andaluzia, Valencia e Barcelona

Preços por pessoa (Em Euros)

Guias Locais

| 9 Dias |

3 Refeições

Datas de
chegada a Madri

Todo o ano Domingos.

Incluso:

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

Não incluso:

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

Hotéis Previstos

(Ou similares) – Alterações pág. 12

Cidade

Hotel / Categoria

Madri
Sevilha
Granada
Valencia
Barcelona

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

Nas datas de 23 Mai, 6 Jun, 12 Out a hospedagem será em
Sabadell, haverá serviço de transporte 3 vezes por dia

Desde 890€

| 7 Dias

Datas de
chegada a Madri

Todo o ano Terças.

Incluso:

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

Não incluso:

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

Hotéis Previstos

(Ou similares) – Alterações pág. 12

Cidade

Hotel / Categoria

Madri
Valencia
Barcelona

Florida Norte ****
Silken Puerta Valencia ****
Catalonia Barcelona 505 ****

Nas datas de 25 Mai, 8 Jun, 14 Out a hospedagem será em
Sabadell, haverá serviço de transporte 3 vezes por dia
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Extensões e Escapadas

Cáceres, Córdoba e Sevilha

Extensões
Extensão a Londres
Itinerário:

Café da manhã e dia livre. Hospedagem.

01º Dia: Londres

Chegada e traslado para o hotel. Hospedagem.

02º Dia: Londres

Café da manhã. De manhã visita panorâmica da cidade,
breve parada para admirar o Parlamento, o Big Ben e Abadia de Westminster. Continuação por Trafalgar Square e
Palácio de Buckingham (possibilidade de observar o render
da guarda). Tarde livre para desfrutar da cidade. Opcionalmente pode visitar o Castelo de Windsor. Hospedagem.

Preços por pessoa

Desde 570€ | 4 Dias / 3 Noites

03º Dia: Londres

04º Dia: Londres / Brasil

Café da manhã e tempo livre até à hora do traslado
para o aeroporto.

Fim dos nossos serviços.

Hotéis Previstos

(Ou similares) – Alterações pág. 12

Cidade

Hotel / Localização

Londres

Britannia Int. **** (Cidade)

Incluso:

(Em Euros):

Temporada Alta
Duplo
S. Single

Circuitos

Pacote completo (3 noites)

595

Temporada Baixa
Duplo
S. Single

260

570

215

Café da manhã e dia livre. Hospedagem.

01º Dia: Paris

Chegada e traslado para o hotel. Hospedagem. À
noite realizaremos um passeio pela Paris Iluminada.

02º Dia: Paris

Café da manhã. De manhã visita panorâmica da cidade, passando pelos Campos Eliseos, Arco do Triunfo, Ópera, Bairro Latino,
Campo de Marte, Sorbonne. Tarde livre para desfrutar da cidade.
Opcionalmente pode visitar o Palácio de Versailles. Hospedagem.

Preços por pessoa

04º Dia: Paris / Brasil

Café da manhã e tempo livre até à hora do traslado
para o aeroporto. Fim dos nossos serviços.

Hotéis Previstos
Paris

Mercure Porte de Versailles **** (Cidade)

Temporada Alta
Duplo
S. Single

Pacote completo (3 noites)

565

Temporada Baixa
Duplo
S. Single

245

500

205

Temporada Alta – Abr a Oct 21 / Temporada Baixa - Nov 21 a Mar22

Extensão a Roma

Café da manhã e dia livre. Hospedagem.

Chegada e traslado para o hotel. Hospedagem.

04º Dia: Roma / Brasil

Extensões e Escapadas

Café da manhã. De manhã visita panorâmica da cidade, visitando
o Lungotevere e passando pela Porta Ostiense, Termas de Caracala, Santa Maria Maior, São João de Laterão, Piazza Venecia e
Circo Máximo. Tarde livre para desfrutar da cidade. Opcionalmente pode visitar os Museus Vaticanos. Hospedagem.

Pacote completo (3 noites)

Hotéis Previstos
Roma

495

150

Extensão Opcional

Esta extensão poder ser reservada para chegadas
a Roma ás quintas- feiras e domingos. Não inclui
parte aérea.

(Ou similares) – Alterações pág. 12

Cidade Hotel / Localização

Temporada Alta
Duplo
S. Single

Temporada Alta – Abr a Oct 21 / Temporada Baixa - Nov 21 a Mar22

20

Café da manhã e tempo livre até à hora do traslado
para o aeroporto. Fim dos nossos serviços.

Incluso:

Erfige **** (Cidade)

(Em Euros):

Circuitos

Notas Importantes:

Desde 435€ | 4 Dias / 3 Noites

Itinerário:

02º Dia: Roma

Incluso:

• 3 noites de hotel com café da manhã;
• Traslados de chegada e saída;
• Assistência por guia acompanhante;
• Visita panorâmica com guia local (meio dia);
• Passeio noturno por Paris Iluminado.

Vôo para / desde Paris não incluído.

03º Dia: Roma

01º Dia: Roma

Extensão Opcional

Esta extensão poder ser reservada para chegadas
a Paris ás quintas- feiras e domingos. Não inclui
parte aérea.

(Ou similares) – Alterações pág. 12

Cidade Hotel / Localização

(Em Euros):

Circuitos

Preços por pessoa

Notas Importantes:

Desde 500€ | 4 Dias / 3 Noites

03º Dia: Paris

Itinerário:

• 3 noites de hotel com café da manhã;
• Traslados de chegada e saída;
• Assistência por guia acompanhante;
• Visita panorâmica com guia local (meio dia).

Vôo para / desde Londres não incluído.

Temporada Alta – Abr a Oct 21 / Temporada Baixa - Nov 21 a Mar22

Extensão a Paris

Extensão Opcional

Esta extensão poder ser reservada para chegadas
a Londres ás segundas e quintas- feiras. Não inclui
parte aérea.

Temporada Baixa
Duplo
S. Single
435

130

• 3 noites de hotel com café da manhã;
• Traslados de chegada e saída;
• Assistência por guia acompanhante;
• Visita panorâmica com guia local (meio dia);

Notas Importantes:

Vôo para / desde Roma não incluído.
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Juntos pelo mundo
desde 1959

Extensões

Extensão a Barcelona

Desde 538€ | 4 Dias / 3 Noites
Plazade San Juan Jaume, Catedral, Bairro Gótico, Puerto,
P.º Colon, etc. em serviço regular. Tarde livre. Hospedagem.

Itinerário:
01º Dia: Barcelona

03º Dia: Barcelona

02º Dia: Barcelona

04º Dia: Barcelona / Brasil

Café da manhã no hotel e saída para visita panorâmica aos
pontos turistos mais importantes da cidade: Via Layetana,

Café da manhã e tempo livre até à hora do traslado
para o aeroporto. Fim dos nossos serviços.

(Em Euros):

Circuitos

Duplo

Pacote completo (3 noites)

Temporada Alta
S. Single S. 1 Pax (1)

552

348

Duplo

107

Temporada Baixa
S. Single S. 1 Pax (1)

538

330

107

Temporada Alta – Abr a Oct 21 / Temporada Baixa - Nov 21 a Mar22
Noite extra: Temporada Alta em duplo: 135€ por pessoa, em single: 250€. Temporada Baixa em duplo: 130€ por pessoa, em single: 240€.
Suplemento de noites de Sexta e Sábado 40€ por pessoa noite.

Extensão a Amsterdã
Itinerário:

Hotéis Previstos

(Ou similares) – Alterações pág. 12

Cidade

Hotel / Localização

Barcelona

Sunotel Central **** (Centro)

Notas Importantes:

Vôo para / desde Barcelona não incluído.

Desde 485€ | 4 Dias / 3 Noites

03º Dia: Amsterdã

Café da manhã e dia livre. Hospedagem.

01º Dia: Amsterdã

Chegada e traslado para o hotel. Hospedagem.

02º Dia: Amsterdã

Café da manhã. De manhã visita panorâmica da cidade, com parada no moinho de Rembrandt. Prosseguimos a visita pela praça dos
Museus, pelo Grande Canal, Praça do Damm, passeio pelo centro
histórico. Tarde livre para desfrutar da cidade. Opcionalmente pode
visitar as aldeias típicas de Marken e Volendam. Hospedagem.

Preços por pessoa

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

04º Dia: Amsterdã / Brasil

Café da manhã e tempo livre até à hora do traslado
para o aeroporto. Fim dos nossos serviços.

Hotéis Previstos

(Ou similares) – Alterações pág. 12

Cidade

Hotel / Localização

Amsterdã

Corendon **** ( Cidade)

Incluso:

(Em Euros):

Circuitos

Pacote completo (3 noites)

Temporada Alta
Duplo
S. Single
560

Temporada Alta – Abr a Oct 21 / Temporada Baixa - Nov 21 a Mar22
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255

Extensão Opcional

Esta extensão poder ser reservada para chegadas
a Roma ás quintas-feiras e domingos. Não inclui
parte aérea.

Temporada Baixa
Duplo
S. Single
485

170

• 3 noites de hotel com café da manhã;
• Traslados de chegada e saída;
• Assistência por guia acompanhante;
• Visita panorâmica com guia local (meio dia);

Notas Importantes:

Vôo para / desde Amsterdã não incluído.
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Extensões e Escapadas

Preços por pessoa

Extensão Opcional

Café da manhã e dia livre. Hospedagem.

Chegada e traslado para o hotel. Hospedagem.

Extensões

Extensão desde Roma / Costa Azul e Espanha

Incluso:

• 5 ou 4 noites em regime de hospedagem
e café da manhã;
• C ircuito em ônibus de turismo;
•G
 uia acompanhante profissional;
• V isita panorámica com guía local em
Barcelona e Madri.

Extensão Opcional

Extensão aplicável a todos os circuitos que finalizem em Roma e com estada em Madri de 1 ou
2 noites dependendo se durante o seu circuito teve
estadia prévia ou não em Madri.

Hotéis Previstos

(Ou similares) – Alterações pág. 12

Cidade

Hotel / Localização

Costa Azul
(Nice)
Barcelona

Novotel Suites Airport ****
(Cidade)
Catalonia 505 **** (Cidade)
Gran Versalles **** (Centro)
Mayorazgo **** (Centro)

Madri

Desde 410€ | REF.: ET-001/ET-002 | 5 Noites ou 4 Noites

01º Dia (Domingo): Roma / Costa Azul

parada para admirar a impressionante Basílica de Nossa
Senhora do Pilar, um dos santuários marianos mais importantes do mundo católico. Continuamos a viagem até
Madri. Hospedagem.

02º Dia (Segunda): Costa Azul / Barcelona

Possibilidade de efectuar o trajecto Barcelona / Madri
em Trem. Os guias localmente informarão a disponibilidade e preços. Não incluso os traslados para / desde as
estações.

Guia Acompanhante
em Português

Itinerário:
Madri

Barcelona

Café da manhã. Saída para viagem a Costa Azul.
Chegada a Nice breve tour de orientação. Sugerimos
como opcional visita ao Principado do Mónaco. Hospedagem.
Café da manhã. Saída em direção a Barcelona. Chegada
e visita panorâmica da cidade incuindo os lugares mais
típicos e pitorescos, como a Sagrada Familia de Gaudí,
o Passeio de Gracia, a Praça da Catalunha, as Ramblas,
entre outras atrações. Resto de dia livre. Hospedagem.

03º Dia (Terça): Barcelona

Café da manhã. Dia livre. Sugerimos a excursão opcional
a “ Gaudi e o Modernismo”. Hospedagem.

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

Café da manhã e saída em direção ao local de realização
da EXPO 2008 em Espanha: Zaragoza onde faremos uma

Preços por pessoa

Extensão Opcional

Extensões e Escapadas

Incluso:

• C ircuito em ônibus de turismo;
•G
 uia acompanhante profissional;
• 3 Noites em regime de hospedagem com
café da manhã;
• 2 almoços (1º e 2º dia);
• V isitas panorâmicas com guia local em:
Capri, Sorrento, Positano, Amalfi, Pompeia
e Nápoles;
• F erry Nápoles / Capri / Sorrento;
• C ruzeiro costeiro a Positano e Amalfi;
• E ntradas na Catedral de Amalfi e escavações
de Pompeia.

Ext. Costa Azul e Espanha (5 dias) – Ref ET-001
Ext. Costa Azul e Espanha (6 dias) – Ref ET-002
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Guia Acompanhante
em Português

01º Dia (Sábado): Roma / Nápoles / Capri /
Sorrento / Salerno (Cava de Tirreni)

Café da manhã. Saida bem cedo para Nápoles para
embarcar em ferry para Capri, a famosa ilha paradisíaca de
rochedos e grutas. Passeio de barco ao largo da costa para
admirar a ilha desde o mar. Almoço e saida em ferry até Sorrento. Breve visita desta cidade romana que ainda conserva
o antigo traçado da suas ruas medievais. Continuação em
ônibus até Salerno. Hospedagem em Cava de Tirreni.

02º Dia (Domingo): Salerno (Cava de Tirreni) /
Positano / Amalfi/ Salerno (Cava de Tirreni)

Café da manhã. Traslado ao porto de Salerno, onde embarcaremos num cruzeiro costeiro pela costa Amalfitana. Depois de
uma hora de navegação, chegaremos a Positano, o lugar mais
pitoresco da Costa Amalfitana, casas senhoriais debruçadas

Hotéis Previstos
Cidade

à hora do traslado para o aeroporto.

Fim dos nossos serviços.
Itinerário ET 002 – Café da manhã. Visita panorâmica destacando: A Cidade Universitária, Parque do Oeste,
Casa de Campo, Bairro da Moreria, Praça do Oriente, Palácio Real, Praça de Espanha e a Porta do Sol. Hospedagem.

06º Dia (Sexta): Madri / Brasil

Café da manhã e tempo livre até à hora do traslado
para o aeroporto. Fim dos nossos serviços.

Temporada Alta
Duplo
S. Single

Estensão desde Roma / Costa Amalfitana
• Extensão aplicável a todos os circuitos que finalizem em Roma. Iniciando a Extensão ao Sábado. A
noite que se retira do circuito passará para o final
da Extensão. Como se detalha em cada itinerário.
• Os passageiros que reservem esta Extensão
e tenham Suplemento Mais Incluído no circuito terão o jantar previsto para o Sábado em
Roma no 3º dia do roteiro.
• Esta Extensão opera de 2 de Maio a 24 de Outubro de 2020.

05º Dia (Quinta): Madri
Itinerário ET 001 – Café da manhã e tempo livre até

(Em Euros):

Circuitos

Itinerário:

— OPCIONALMENTE —

(Ou similares) – Alterações pág. 12

Hotel / Localização

Ergife **** (Cidade)
Roma
Green Park Pamphili **** (Cidade)
Smooth Roma West **** (Cidade)
Salerno (Cava Holiday Inn Cava
de Tirreni)
de Tirreni **** (Cidade)

600
720

Temporada Baixa
Duplo
S. Single

280
340

410
615

175
275

Desde 490€ | REF.: EI-001 | 4 Dias
sobre o mar, terraços e miradouros com belas vistas sobre
a costa. Passeio pela cidade e continuação para Amalfi cuja
principal atração é a Piazza dei Duomo e a Catedral de Santa
Andrea que visitaremos. Almoço e tempo livre para fotografar
e visitar. Pela tarde regresso a Salerno. Hospedagem.

03º Dia (Segunda): Salerno (Cava de Tirreni) /
Pompeia / Nápoles / Roma

Café da manhã. Traslado a Pompeia para visitar as escavações da
antiga cidade romana sepultada pela erupção do vulcão Vesuvio.
Saída para Nápoles e visita panoramica da cidade, situada na baia
que leva o seu nome, esta cidade é a de maior população no sul
da Itália. Finalizada a visita regressamos a Roma. Hospedagem.

04º Dia (Terça): Roma

Café da manhã e traslado privativo para o aeroporto. (Quarto disponível até as 12h00). Fim dos nossos serviços.

Preços por pessoa (Em Euros)
Circuitos
Roma / Roma (4 dias)

Duplo

S. Single

490

65

Desconto Costa Amalfitana num circuito base com Mais Incluido – 160
* Desconto a aplicar unicamente a passageiros que compraram
a opção Mais Incluído do circuito base com a excursão Napoles
e Capri incluída
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Portugal

Juntos pelo mundo
desde 1959

Lisboa (Excursões Opcionais)
Circuitos regulares com partida de lisboa
Guias Locais
falando Português

Tour

Duração

Saídas

Horário

Preço

Meio-dia

25 Dez e 01 Jan

Todo o ano.

09h00
ou
14h30

35 €

14h30

60 €

09h00

90 €

09h00

90 €

09h00

85 €

14h30

32 €

20h00

80 €

09h00

80 €

09h00

82 €

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

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

Meio-dia

Todo o ano.

Exceto dia 25 Dez e
01 Jan

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

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

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

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

Todo o ano.

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

De Abr a Out:

Terças e Sábados.

De Nov a Mar:

Sábados Exceto dia 25
Dez e 01 Jan

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

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

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

Meio-dia

tos Portugueses e as sete colinas.

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

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

De Abril a Outubro.
Regresso ao hotel
não está incluído

De Abr a Out:

Inclui Jantar

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

Tour Lisboa e Fátima. Parta à descoberta da cidade visitando alguns dos monumentos
mais emblemáticos, as principais avenidas e praças, os bairros históricos, a tradição e sabores de Lisboa. Após o tour de cidade, terá tempo livre para almoço. Em hora a indicar saída da Dia inteiro.
Praça Marquês de Pombal em direção ao Santuário de Fátima para vista à Basílica (com os Sem almoço
túmulos de Jacinta, Francisco e Lúcia), a Capela das Aparições (o coração do Santuário e assinala o local das aparições) e a nova Igreja da Santíssima Trindade. Tempo livre para assistir
à missa. No final do dia, regresso a Lisboa.

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

Aprox.
3 hrs.

Lisboa & Sintra. Visita dos monumentos mais emblemáticos, das principais avenidas e praças, dos bairros históricos, da tradição e sabores de Lisboa. Após o tour de cidade, terá tempo
livre para almoço. Em hora a indicar saída da Praça Marquês de Pombal em direção a Sintra,
onde será feita a visita ao Palácio Nacional, situado no coração da vila. Após a visita, tempo
livre para visitar o centro histórico, para compras nas lojas de artesanato ou provar os tra- Dia inteiro.
vesseiros e as queijadas, os ícones da doçaria de Sintra. Continuação até ao Cabo da Roca, o Sem almoço
ponto mais ocidental da Europa, «onde a terra acaba e o mar começa», nas palavras de Camões. Panorâmica pela zona costeira onde se destacam a praia do Guincho, Cascais e Estoril.
Inclui: Visitas guiadas, Entrada no Palácio Nacional de Sintra.

Portugal

Todo o ano.

Exceto dia 25 Dez e
01 Jan

De Abr a Out:

De Nov a Mar:
Sábados

Todo o ano.

Excepto dia 25 Dez e
01 Jan

Notas: Os monumentos estão encerrados nos feriados. Crianças até aos 4 anos são grátis. Todos os tours têm saída da Praça Marquês de Pombal
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Desde

435€
6

Dias
ref: FIT-002

Lisboa

Lisboa eterna
onde se encontra o Casino do Estoril, o maior Casino da
Europa.

Guias Locais

Itinerário:

falando Português

01º Dia: Lisboa

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

02º Dia: Lisboa

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

03º Dia: Lisboa

Café da manhã. Dia Livre. Sugerimos passeio para Sintra,
Cascais e Estoril (opcional). Neste dia poderá descobrir
como são belos os arredores da capital portuguesa. Visite o Palácio de Sintra e sua bela Serra, a bonita vila de
pescadores de Cascais e a cosmopolita vila do Estoril

Preços por pessoa
Categoria

04º Dia: Lisboa

Diárias

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

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

05º Dia: Lisboa

Suplemento Plus

Incluso:

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

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

06º Dia: Lisboa

Não incluso:

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

Fim dos nossos serviços.

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

Nota

(Em Euros):

04 JAN A 20 MAR
+ 01 NOV A 22 DEZ

Datas de
chegada a Lisboa

21 MAR A 31 MAR + 05 A 01 A 04 ABR+21 ABR A 30 JUN + 28 AGO
20 ABR + 01 JUL A 25 AGO
A 31 OUT + 23 DEZ A 03 JAN 2021

Combine este circuito com uma extensão à ilha da
Madeira (Pag 17).

Hotel Roma / Hotel Miraparque ***ou similar
Em duplo
Suplemento single

435 €
350 €

470 €
370 €

500 €
400 €

Hotel Lutecia / Hotel Turim Saldanha **** ou similar
Em duplo
Suplemento single

480 €
380 €

540 €
440 €

580 €
475 €

Em duplo
Suplemento single

755 €
635 €

900 €
760 €

1000 €
830 €

Suplemento Plus

230 €

320 €

320 €

Nota : O tour de dia inteiro a Évora não esta incluído em temporada baixa (03 Jan a 31 Mar + 01 Nov a 02 Jan 2022). A ordem de
realização dos tours poderá ser alterada por razoes operativas
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Portugal

Hotel Dom Pedro / H Vintage House *****ou similar

Desde

240€
3

Dias
ref: FIT-003

Porto

Extensão Porto
Datas de
chegada a Porto

Itinerário:

Diárias

01º Dia: Porto

Traslados no Porto:

Traslado Aeroporto/ hotel ou vice versa
com assistência. Preços por pessoa viajando com uma mala.
1 pax: 60 € / 2 pax: 33 € / 3 pax: 30 € /
4 pax: 27 € / 5 pax: 25 € / 6 pax: 23 € /
7 pax: 23 € / 8 pax: 20 €.

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

02º Dia: Porto

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

Preços por pessoa

Incluso:

03º Dia: Porto

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

Fim dos nossos serviços

(Em Euros):

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

Datas de partida

Não incluso:

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

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

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

03 JAN A 31 MAR

01 ABR A 31 OUT + 27
DEZ A 03 JAN

01 NOV A 26 DEZ + 04
JAN A 31 MAR 2021

Hotel Tryp Porto Centro / Legendary Porto Hotel ou similar ***
240 €
180 €
70 €
125 €

250 €
190 €
75 €
135 €

245 €
185 €
70 €
125 €

Hotel da Musica / Vila Galé Porto ou similar ****
Em duplo
Suplento single
Noite extra / pessoa em duplo
Noite extra single

255 €
170 €
75 €
140 €

290 €
210 €
95 €
175 €

265 €
190 €
85 €
155 €

Portugal

Hotel Sheraton/ Porto Palacio ou similar *****

Porto

26

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

340
250
120
220

€
€
€
€

420
330
160
305

€
€
€
€

375
295
140
260

€
€
€
€
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porto - Excursões e Cruzeiros
Circuitos regulares com partida do Porto:

Tour

Guias Locais
falando Português

Porto – City Tour. Tour guiado pelo Porto, Capital do Norte de Portugal e Património Mundial pela UNESCO. Tudo

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

Duração

Saídas

Horário

Preço

Meio
dia.

Exceto 25 Dez e 01 Jan

Todo o ano.

09h00
ou
14h00

40 €

Todo o ano.

09h00

100 €

Todo o ano.

08h30

105 €

Todo o ano.

07h30

120 €

Todo o ano.

08h00

105 €

Todo o ano.

08h00

110 €

Exceto dia 25 Dez. e 01 Jan

08h30
ou
14h00

55 €

Todo o ano.

09h00

90 €

Minho Tour, Braga e Guimarães. Neste Tour único, com início em Braga uma das mais antigas cidades
religiosas do mundo, poderá visitar os três santuários que constituem o famoso triângulo da Fé: a Catedral de Braga
Dia
e os Santuário do Sameiro e do Bom Jesus. Após um delicioso almoço (incluído), o tour prossegue em direção a inteiro.
Guimarães, berço de Portugal, onde terá a oportunidade de conhecer o seu magnífico centro histórico (Património Inclui
Mundial da UNESCO). Atrações Principais: castelo e centro histórico de Guimarães, catedral de Braga, Santuário do almoço.
bom Jesus, santuário do Sameiro Inclui: Visita guiada, almoço.
Douro Tour. O Vale do Douro, um lugar encantado, de invulgar e fantástica beleza, classificado pela UNESCO
como património da humanidade, foi a primeira região do mundo a ser demarcada para produção de vinho. Este tour
Dia
levá-lo-á a desfrutar de uma vista única sobre a paisagem (almoço incluído), e dar-lhe-á a oportunidade de realizar inteiro.
um cruzeiro panorâmico no Rio Douro seguido de uma degustação de vinho do Porto numa das mais prestigiadas Inclui
Quintas da Região. Atrações Principais: Paisagem do Vale do Douro, Miradouro São Leonardo de Galafura, cruzeiro, almoço.
visita a Quinta de produção de vinhos e degustação. Inclui: Visita guiada, almoço, prova de vinho e cruzeiro
Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, com a sua impressionante catedral é um dos lugares de peregri-

Dia

nação mais importantes do mundo, famoso pelos seus “Caminhos de Santiago”. Neste tour, para além desta fantástica inteiro.
cidade irá ainda conhecer a cidade de Valença do Minho com a sua famosa fortaleza. Atrações principais: Centro histórico inclui
de Santiago de Compostela, centro histórico de Valença do Minho. Inclui: Visita guiada, almoço de tapas.
almoço.

Fátima & Coimbra. Descubra a fé por detrás da história de Fátima, um dos principais centros religiosos do Mundo. Irá conhecer o Dia
Santuário e a Capelinha das Aparições, o local exato onde a Virgem Maria apareceu aos três pastorinhos: Lúcia, Francisco e Jacinta. Terá inteiro.
ainda oportunidade de visitar as casas onde viveram os pastorinhos. Visita à cidade de Coimbra, uma das mais antigas cidades uni- inclui
versitárias do mundo. Atrações Principais: Santuário de Fátima, Coimbra e suas tradições universitárias. Inclui: Visita guiada, almoço almoço.
Tour vínico do Douro. Conheça a famosa região do vinho do Porto. O Vale do Douro é hoje património Mundial

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

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

Meio
dia.

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

Exceto 25 Dez e 01 Jan

Exceto 25 Dez e 01 Jan

Exceto 25 Dez e 01 Jan

Exceto 25 Dez, 01 Jan e 13 Mai

Exceto 25 Dez e 01 Jan

Todo o ano.

Exceto 25 Dez e 01 Jan

A cada
Todo o ano.
meia hora
Exceto dia 25 Dez. e 01 Jan.
Embarque nesta viagem para uma panorâmica extraordinária da Zona Histórica da Ribeira, dos principais monu- 50 Min. Comparência
por conta no Cais da das 10h00 20 €
mentos, das suas pontes…toda uma cidade vista em perspectiva desde o seu rio.
as 18h30.
Rota do Douro (Cais de Gaia).

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

Porto By Night. Desfrute de uma noite fantástica num tour mágico que envolve todos os monumentos históricos, ruas e vielas antigas da cidade do Porto. Termine com a fantástica gastronomia portuense ao som do Fado, Aprox. De Abr a Out: segunda a sábado.
3 hrs. De Nov a Mar: sexta e sábado;
Património Cultural da Humanidade pela UNESCO.
inclui
Atrações Principais: passeio panorâmico noturno pelo Porto, show de fado
Jantar Exceto 25 Dez e 01 Jan e 23 Jun.
Inclui: Visita guiada, show de fado e jantar

20h30

80 €

Nota: Estes tours operam com um mínimo de 2 pessoas

desde 95€

Cruzeiro Escapadinha no Douro

Cruzeiro Jardins Suspensos

Cruzeiro Douro Fabuloso

Porto / Régua / Porto
Datas de partida: Sábados de Abril a 15 Novembro
08h45 – Comparência por conta no Cais da Estiva

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

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

Fim dos nossos serviços

Fim dos nossos serviços.

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

Fim dos nossos serviços.
PREÇO: 95 €

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

PREÇO: 110 €
Crianças dos 0 aos 3 anos: Grátis
Crianças dos 4 aos 12 anos: 50% desconto sempre que acompanhadas pelos pais
*Em situações excecionais, o transporte de ônibus poderá ser substituído por outra alternativa.
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(Porto)
Início do cruzeiro com destino ao Pinhão
Café da manhã servido a bordo
Subida da Barragem de Crestuma-Lever (desnível 14 metros)
Subida da Barragem do Carrapatelo (desnível 35 metros)
Almoço servido a bordo
Chegada à Régua
Subida da Barragem de Bagaúste (desnível 27 metros)
Chegada ao Pinhão e traslado para uma Quinta na
região. Visita e prova de vinhos.
Viagem de ônibus com destino ao Porto.
21h30 – Chegada ao Porto.

PREÇO: 95 €
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Portugal

Cruzeiros no Douro 

Desde

1.320€
6

Dias

Porto

Porto & Douro
Datas de
chegada a Porto

Itinerário:

01º Dia: Porto

Diárias até 18 DEZ

• Serviços privativos com motorista de turismo exclusivo;
• 5 Noites com café da manhã;
• Visita a cave de vinho do Porto com degustação;
• Visita a vinícola e lagar com degustação
de vinhos e azeites;
• Visita a Quinta no Douro com almoço;
• Cruzeiro no Rio Douro (cerca de 1h);
• Passeio de trem no Douro (cerca de 20
min);
• Almoço em restaurante típico no Douro;
• Visita a Casa de Mateus;

Café da manhã. Visita de meio-dia daquela que é a capital
do Norte de Portugal e Património Mundial pela UNESCO:
a cidade do Porto. Com um importante e incrível centro
histórico, o Porto está repleto de monumentos e memórias ricas em história, tradição e cultura. Visita às principais praças, ruas e bairros históricos. Terá visita a uma
das Caves do Vinho do Porto onde irá saborear o delicioso
néctar. Tarde livre por conta.

Preços por pessoa (Minimo 2 pessoas)

6º Dia: Porto

Nota

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

Fim dos nossos serviços

(Em Euros)

05 JAN A 20
MAR + 01 NOV
A 15 DEZ

Hotel da Musica/ Lamego hotel
& Life ou similar****
Em duplo
Supl. SGL

• Por questões operativas poderá ser alterada a ordem de visitas dos tours.

1.320€
330€

Suplemento de 01 Ago a 15 SET: 100€/ pax

ao Algarve

Guias Locais
falando Português

01º Dia: Faro ou Albufeira

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

02º Dia: Faro ou Albufeira

Café da manhã no hotel e saída para visita panorâmica de dia

21 MAR A 20
21 ABR a 30
ABR + 01 JUL a JUN + 23 AGO a
22 AGO
31 OCT
1.400€
390€

Desde 355€

1.430€
400€

| 4 Dias

inteiro (almoço não incluído) aos pontos turísticos mais importantes da região do Algarve. Neste passeio ficará conhecendo as
visíveis influências dos povos mouros e árabes. Visita a Silves,
antiga capital árabe do reino do Algarve e à serra de Monchique.

03º Dia: Faro ou Albufeira

Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais.

04º Dia: Faro

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

Fim dos nossos serviços.

(Em Euros):

04 NOV A 20 DEZ +
06 JAN A 28 MAR

Categoria de Hotel

29 MAR A 28 MAI +
16 OUT A 03 NOV

29 MAI A 10 JUN
+ 16 SET A 15 OUT

12 JUN A 15 SET

Hotel Vila Gale Ampalius / Portobay Falesia ou similar ***
Em Duplo
Supl. Single
Noite extra/ pax em Duplo
Noite extra single

355 €
325 €
75 €
155 €

395 €
375 €
90 €
180 €

455 €
420 €
110 €
220 €

525 €
495 €
135 €
270 €

Hotel Grande Real Santa Eulalia / Epic Sana Algarve ou similar *****

Portugal

Café da manhã. Partida para visita a uma Quinta vinícola onde irá conhecer os métodos de produção de vinho,
seguida de almoço. Continuação até Vila Real e visita ao
fabuloso Palácio de Mateus. Chegada ao Porto ao final da
tarde e acomodação.

Café da manhã. Partida em direção às magníficas cidades
Braga e Guimarães. Braga, cidade com importantes raízes
religiosas e Guimarães, cidade berço da nação portuguesa. Deslumbre-se nos seus magníficos centros históricos.

Sugestão: poderá combinar este tour com
uma Extensão a Lisboa

Em Duplo
Supl. Single
Noite extra/ pax em Duplo
Noite extra single
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5º Dia: Douro / Vila Real/ Porto

3º Dia: Porto / Braga/ Guimarães/ Douro

• Passagens aéreas
• Taxa turística;
• Despesas de carater pessoal

Itinerário:

Café da manhã. Visita às principais cidades da região do
Douro, entre elas, Lamego. Continuação até ao Pinhão e embarque em cruzeiro pelo rio Douro (cerca de 1h). Almoço em
restaurante tradicional onde degustará as iguarias regionais.
Após almoço, uma breve e inesquecível viagem em trem pela
paisagem duriense. Quinta de produção de vinhos e azeites.
Regresso ao hotel ao final da tarde. Acomodação

02º Dia: Porto

Não incluso:

Extensão

4º Dia: Douro

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

Incluso:

Preços por pessoa

Chegada ao Douro, região vinícola demarcada mais antiga
do mundo, património da humanidade pela UNESCO desde 2001. Acomodação

Tour Privativo

450 €
400 €
105 €
215 €

475 €
445 €
120 €
235 €

525 €
495 €
115 €
270 €

795€
765€
230 €
450 €

Traslados:

Traslados Aeroporto de Faro/ hotel em
Faro ou Albufeira ou vice versa. Preços por
pessoa viajando com uma mala
1 pax: 58 € / 2 pax: 30 € / 3 pax: 27 € /
4 pax: 25 € / 5 pax: 24 € / 6 pax: 22 € /
7 pax: 20 € / 8 pax: 18 €.

Nota

• Por questões operativas poderá ser alterada a ordem de visitas dos tours.
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portugal ao volante - self Drive
O Melhor de Portugal

Desde 525€
04º Dia: Fátima / Coimbra (85 Km)

Itinerário:

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

01º Dia: Lisboa

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

05º Dia: Coimbra / Aveiro / Porto (145 Km)

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

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

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

06º Dia: Porto

Perca-se pelo centro histórico do Porto, visite o Palácio da Bolsa, a
livraria Lello e a Ribeira. À tarde, atravesse a Ponte D. Luis I e do outro
lado do Rio, em Vila Nova de Gaia terá agendada visita a uma cave de
vinho do Porto, onde irá degustar o delicioso néctar.

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

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

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

(Em Euros)

14 ABR a 30 JUN +

01 NOV A 15 DEZ

01 JUL a 22 AGO

23 AGO a 31 OCT

550€

660€

750€

525€

625€

730€

560€

675€

765€

Sabores de Portugal

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

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

01º Dia: Porto

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

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

02º Dia: Porto

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

06º Dia: Lisboa

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

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

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

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

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

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

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

Diárias até 15 Dez

Incluso:

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

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

(Em Euros)

14 ABR a 30 JUN +

01 NOV A 15 DEZ

01 JUL a 22 AGO

23 AGO a 31 OCT

925€

1.070€

1.170€

900€

1.030€

1.145€

925€

1.070€

1.155€
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Datas de
chegada ao Porto

Fim dos nossos serviços.

03 JAN A 15 MAR + 16 MAR A 13 ABR +

Carro grupo C – Volkswagen Polo ou similar
Min. 02 pax
Carro grupo F – Ford Focus ou similar
Min. 04 pax
Carro grupo K – Mercedes Vito ou similar
Min. 07 pax

| 8 Dias | PV3

08º Dia: Lisboa

Preços por pessoa (Minimo 2 pessoas)
em apartamento duplo

Costa Nova

Desde 900€

Itinerário:

Preço por pessoa

Incluso:

• 7 dias de aluguel de carro na categoria
escolhida;
• 6 Noites em apartamento duplo com café
da manhã;
• visita a cave de vinho do Porto com degustação.

Fim dos nossos serviços.

03 JAN A 15 MAR + 16 MAR A 13 ABR +

Carro grupo C – Volkswagen Polo ou similar
Min. 02 pax
Carro grupo F – Ford Focus ou similar
Min. 04 pax
Carro grupo K – Mercedes Vito ou similar
Min. 07 pax

Diárias até 15 DEZ (exceto de 08 a 14 nos
meses de Maio a Outubro)
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Portugal

em apartamento duplo

Datas de
chegada a Lisboa

07º Dia: Porto

Preços por pessoa (Minimo 2 pessoas)
Preço por pessoa

| 7 Dias | PV1

Aluguel de carros
Preços por carro / dia em Euros:
02 JAN A 23
MAR + 01 NOV
A 18 DEZ

Datas

24 A 31 MAR +
01 A 13 JUL + 19
AGO A 15 SET +
19 DEZ A 01 JAN
2021

06 ABR A 30
JUN + 16 SET A
31 OUT

01 ABR A 05
ABR + 14 JUL A
18 AGO

GRUPO

Modelo

3a7
Dias

8 ou +
Dias

3a7
Dias

8 ou +
Dias

3a7
Dias

8 ou +
Dias

3a7
Dias

8 ou +
Dias

C
O
E
N
F
L
H
K

VOLKSWAGEN POLO OU SIMILAR
RENAULT CLIO OU SIMILAR
PEUGEOT 2008 OU SIMILAR
RENAULT MÉGANE OU SIMILAR
FORD FOCUS STATION WAGON OU SIMILAR
RENAULT CAPTUR AUTOMATICO OU SIMILAR
MERCEDES CLASSE V AUTOMÁTICO OU SIMILAR
MERCEDES VITO OU SIMILAR

32
35
37
45
47
52
107
95

30
32
33
38
42
47
92
82

37
40
43
52
55
60
120
108

32
35
37
43
47
52
105
93

55
58
62
77
80
90
180
162

47
50
55
67
70
77
103
138

65
76
82
98
113
148
247
203

57
65
70
85
98
127
212
175

I

FORD S-MAX OU SIMILAR

92

78

107

90

158

150

193

167

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

Incluso:

•Q
 uilómetros ilimitados;
• C obertura para colisão;
•P
 roteção para furto;
• S uplemento de serviço de circulação;

• Suplemento para serviço de aeroporto;
• Seguro de responsabilidade civil;
• IVA (imposto).

Não Incluso:

• Coberturas para redução de franquia;
• Cobertura de assistência pessoal;
• Combustível;

• Pedágios;
• Pick up ou entrega de carro fora das lojas Avis;
• Entrega de viatura noutra cidade diferente;
• Franquias e outros extras e suplementos.

Aluguel de van com condutor
Preços em Euros:
Mercedes Benz E

Mercedes Minivan V

Mercedes Sprinter Lux

Minibus Mercedes

Pacote de Três Dias de Aluguer Viatura com Motorista

1300

1 540

1 995

2 400

Valor dia extra no 4º, 5º e 6º dia
Valor dia extra no 7º dia ou mais dias
Hora Extra
Km Extra

430
415
50
1,65

500
478
57
1,78

645
615
61
2,35

778
750
68
2,85

Pacote

até 2 pax

até 6 pax

até 8 pax

até 19 pax

Portugal

Incluso:

• Serviço Motorista exclusivo
• Até 8 horas de serviço
• Até 300 Kms por dia
• Viatura
• Combustíveis
• Pedágios
• Parques de estacionamento
• Seguros da viatura
• Despesas de alimentação do Motorista
• Despesas de alojamento do Motorista
• IVA (imposto).
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portugal religioso
Portugal Religioso
falando Português

01º Dia: Lisboa

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

02º Dia: Lisboa

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

03º Dia: Lisboa / Óbidos / Batalha / Fátima

Café da manhã. Saída em direção à vila medieval de Óbidos,

Preços por pessoa

(Em Euros):

Categoria de Hotel

01 Jan a 26 Mar
+ 01 Nov a 20 Dez

04º Dia: Fátima / Lisboa

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

05º Dia: Lisboa

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

Fim dos nossos serviços.

27 Mar a 12 Abr
+ 01 Jul a 27 Ago

495 €
275 €

13 Abr a 30 Jun
+ 28 Ago a 31 Out

525 €
305 €

540 €
320 €

555 €
300 €

590 €
335 €

605 €
350 €

Portugal Religioso Completo
Itinerário:

Guias Locais
falando Português

01º Dia: Porto

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

02º Dia: Porto

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

03º Dia: Porto / Braga / Guimarães / Porto

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

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

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

05º Dia: Porto / Lisboa

Café da manhã no hotel. Traslado até à estação de trem de Campanhã. (Check out do hotel até às 12h00). Embarque em trem
com destino a Lisboa. Chegada a Estação de Santa Apolónia em
Lisboa, assistência e traslado ao Hotel. (Caso a hora de chegada
não permita ainda o check-in, será dada a possibilidade de guardar a bagagem). Tempo livre para atividades pessoais.
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Diárias até 20 Dez (Exceto de 8 a 11 de
cada mês).

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

Não Incluso:

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

Datas de
chegada a Lisboa

Incluso:

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

| 5 Dias

• Passagens aéreas;
• Despesas de caráter pessoal.
• taxa turística em Lisboa e Fátima.

Desde 1.145€

06º Dia: Lisboa

Café da manhã. Saída para visita panorâmica aos pontos
turísticos mais importantes da cidade: o centro histórico, os bairros típicos, as principais avenidas e praças, o
magnífico bairro de Belém com o Mosteiro dos Jerônimos (Patrimônio Mundial) e a Torre de Belém. Tarde e
noite livre.

07º Dia: Lisboa / Óbidos / Batalha / Fátima

Café da manhã. Saída em direção à vila medieval de Óbidos, com as suas ruas estreitas, o castelo e as suas muralhas. Um olhar sobre o mar da típica Nazaré (almoço
incluído), antes de admirar as linhas harmoniosas do
Mosteiro da Batalha, uma obra de arte da arquitetura
gótica, Patrimônio da Humanidade. Chegada ao Hotel em
Fátima, hospedagem.

08º Dia: Fátima / Lisboa

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

09º Dia: Lisboa

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

Categoria de Hotel

Datas de
chegada ao Porto

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

Incluso:

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

Não Incluso:

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

Fim dos nossos serviços.

Preços por pessoa

| 9 Dias

(Em Euros):

01 Jan a 26 Mar
+ 01 Nov a 15 Dez

27 Mar a 12 Abr
+ 01 Jul a 27 Ago

13 Abr a 30 Jun
+ 28 Ago a 31 Out

Hotel Tryp Porto Centro + Hotel Roma + Hotel Imperotel ou similar
Em duplo / triplo
Suplemento single

1.145 €
530 €

1.215 €
600 €

1.245 €
630 €

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

1.240 €
580 €

1.305 €
660 €

1.360 €
690 €
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Portugal

Guias Locais

Itinerário:

Desde 495€
com as suas ruas estreitas, rústicas casas brancas, o castelo
e as suas muralhas. Um olhar sobre o mar da típica Nazaré
(almoço incluído), antes de admirar as linhas harmoniosas do
Mosteiro da Batalha, uma obra de arte da arquitetura gótica,
Patrimônio Mundial. Chegada ao hotel em Fátima, hospedagem. Restante tarde e noite livre.

Desde

2.590€
9

Dias
ref: FIT-015

Vinhedos do Douro

Encantos de Portugal
Datas de
chegada a Lisboa

Diárias
diário até 15 DEZ (exceto noites de 12 a 14
de Maio e 12 a 14 Outubro em Fátima)

Incluso:

• Serviços privativos com motorista de
turismo exclusivo;
• 8 Noites com café da manhã;
• Show de Fado com jantar;
• Visita a Adega em Azeitão com prova de
vinhos;
• Visita à Universidade de Coimbra;
• 2 jantares (dia 5 e 6 do itinerário. Sem
bebidas);
• Visita a Quinta no Douro com prova de
vinhos;
• Cruzeiro das 6 pontes no Porto;
• Visita a Caves de Vinho do Porto;

Itinerário:

Viagem Privativa

01º Dia: Lisboa

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

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

Café da manhã. Saída para tour panorâmico visitando os
pontos mais importantes da capital e maior cidade de Portugal: Lisboa. Irá conhecer a Lisboa monumental e também
a Lisboa tradicional com os seus bairros típicos e ruas estreitas, as principais avenidas e praças como a Praça do Comércio, o Rossio e a Avenida da Liberdade. Visita a Belém.
Continuação da viagem até às sofisticadas e cosmopolitas
cidades de Cascais e Estoril, conhecidas como riviera portuguesa. A viagem prossegue até à belíssima e romântica
Sintra, Patrimônio Mundial pela UNESCO. Tempo livre para
desfrutar de Sintra. Regresso a Lisboa. Hospedagem.

Não Incluso:

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

Nota

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

03º Dia: Lisboa/ Évora/ Azeitão / Lisboa

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

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

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

Preços por pessoa (Minimo 2 pessoas)

Portugal
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05º Dia: Fátima/ Coimbra/ Curia

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

06º Dia: Curia / Aveiro / Douro

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

07º Dia: Douro/ Porto

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

08º Dia: Porto

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

09º Dia: Porto/ Brasil

Café da manhã. Traslado privativo até ao aeroporto
do Porto. (Check out no hotel até às 12h00).

Fim dos nossos serviços.

(Em Euros):

Categoria de Hotel

Porto

Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Chegada a Fátima.
Acomodação.

Hotel Turim Av. Liberdade/ Hotel Santa Maria /
Curia Palace Hotel Spa & Golf/ Hotel Douro Palace/
Hotel da Musica ou similar****
Suplemento single
Suplemento de 01 Ago a 15 SET: 100€/ pax

05 Jan a 20 Mar +
01 Nov a 15 Dez

21 Mar a 20 Abr +
01 Jul a 22 Ago

21 Abr a 30 Jun +
23 Ago a 31 Out

2.590 €

2.735 €

2.790 €

525 €

620 €

660 €

Europa | circuitos 2021/2022

Desde

2.320€
8

Dias
ref: FIT-004

Vinhedo no Alentejo

rota dos vinhos de portugal
Itinerário:

Viagem Privativa

01º Dia: Lisboa

Assistência à chegada ao aeroporto de Lisboa e
traslado ao hotel. Quarto disponível após as 15h00 (caso
a hora de chegada não permita ainda o check-in, será
dada a possibilidade de guardar a bagagem).

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

Café da manhã no hotel. Saída para tour panorâmico visitando os pontos mais importantes da capital e maior cidade de Portugal: Lisboa. Irá conhecer a Lisboa monumental
e também a Lisboa tradicional com os seus bairros típicos
e ruas estreitas, as principais avenidas e praças como a
Praça do Comércio, o Rossio, a Avenida da Liberdade e o
incrível bairro de Belém. Breve parada para degustar os vinhos de Portugal. A visita segue em direção às sofisticadas
e cosmopolitas vilas de Estoril e Cascais, conhecidas como
Riviera portuguesa. Almoço Livre. Continuação até à belíssima e romântica vila de Sintra, Patrimônio Mundial pela
UNESCO. Irá conhecer a região de Colares, onde se produz
o famoso vinho de Colares, o qual terá oportunidade de
provar. Regresso a Lisboa ao final da tarde.

03º Dia: Lisboa / Azeitão / Évora

Café da manhã no hotel. Partida em direção a Azeitão
para visita à Quinta da Bacalhoa, jóia da azulejaria portuguesa. Aqui encontrará peças únicas de coleção de arte
privada, jardins e vinhas, e o primeiro exemplar de azulejo
datado em Portugal. Terminará com uma prova de vinhos
da região. Saída em direção à encantadora cidade de Évora, classificada como Patrimônio Mundial pela UNESCO e
visita panorâmica da cidade. Hospedagem.

04º Dia: Evora / Monsaraz / Lisboa

Café da manhã no hotel. O dia começará com visita à encantadora vila medieval de Monsaraz. O castelo com a sua
panorâmica única sobre o Lago Alqueva irá fazê-lo viajar no

Preços por pessoa (Minimo 2 pessoas)
Categoria de Hotel

(Em Euros):

05 JAN A 25 MAR
+ 01 NOV A 15 DEZ

Datas de
chegada a Lisboa

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

Datas de partida:
Domingo a Quinta-feira até 15 Dez

05º Dia: Lisboa / Porto

Café da manhã no hotel e traslado à estação de trem.
Embarque em trem Intercidades (1ª Classe) até à cidade
do Porto.
Assistência e traslado privativo desde a estação de trem
até ao hotel. Quarto disponível após as 15h00 (caso a
hora de chegada não permita ainda o check-in, será dada
a possibilidade de guardar a bagagem).

Incluso:

Incluso:

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

06º Dia: Porto

Café da manhã no hotel. Saída para tour panorâmico de meiodia, daquela que é a capital do Norte de Portugal e Património
Mundial pela UNESCO: a cidade do Porto. Com um importante
e incrível centro histórico, o Porto está repleto de monumentos e memórias ricas em história, tradição e cultura. Visita à
Caves do Vinho do Porto com degustação, seguido de almoço.
Partida em direção à Quinta da Aveleda (ou Solar de Mateus
dependendo da disponibilidade). A visita terminará com degustação de vinhos. Regresso ao Porto e hospedagem.

Não incluso:

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

07º Dia: Porto / Douro

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

Nota

• P or questões operativas, poderá ocorrer alteração

da ordem das visitas e/ou a substituição por outras vinícolas de igual ou superior categoria.
• E ste tour poderá iniciar pelo Porto, se assim desejar

08º Dia: Porto

Café da manhã. Traslado privativo até ao aeroporto
do Porto. (Check out no hotel até às 12h00).

Fim dos nossos serviços.

26 MAR A 16 ABR
+ 01 JUL A 22 AGO

17 ABR a 30 JUN
+ 23 AGO A 31 OCT

Hotel Miraparque / Hotel D. Fernando / Hotel Tryp Porto Centro ou similar ***
Em duplo
Suplemento single

2.320 €
450 €

2.400 €
530 €

2.450 €
590 €

Em duplo
Suplemento single

2.375 €
505 €
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2.470 €
600 €

2.515 €
650 €

Évora
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Portugal

Hotel Turim Saldanha / Hotel Vila Gale Evora / Hotel Vila Gale Porto ou similar ****

Desde

2.525€
8

Dias

Vinho

Ibérica com prensas de fuso e vara, depois do almoço com vinhos harmonizados de Óbidos (incluído). O carácter e a qualidade
dos vinhos da região de Lisboa é muito influenciado pelas brisas
frescas do Atlântico, por isso vamos percorrer a bonita costa até
à famosa Praia de Santa Cruz, ao lado do melhor terroir de vinhos
brancos e tintos. Regresso ao hotel e hospedagem.

Grandes vinhos do Sul
Datas de
chegada a Lisboa

Itinerário:

Viagem Privativa

01º Dia: Lisboa

Domingo a Terça-feira até 15 Dez

Chegada ao aeroporto de Lisboa, assistência e traslado até ao hotel. Quarto disponível às 15h00. Restante
dia livre. Hospedagem

Incluso:

• Motorista exclusivo durante o itinerário;
• 2 Noites em Lisboa com café da manhã;
• 3 Noites em Torres Vedras com café da manhã;
• 1 Noite em Estremoz com café da manhã:
• 1 noite em Marvão com café da manhã;
• 2 almoços com harmonização de vinhos
(Dia 03 e 04 do itinerário)
• 5 visitas guiadas às melhores vinícolas
(Dia 02, 03, 04, 05, 06 do itinerário)
• Visitas culturais com guia em Alenquer,
Óbidos, Sintra, Évora, Vila Viçosa, Monsaraz, Marvão e Lisboa

Não Incluso:

• Passagens aéreas;
• Bagageiros nos hotéis;
• Taxa turística em Lisboa;
• Despesas de caráter pessoal;

02º Dia: Lisboa/ Estoril/ Cascais/ Torres Vedras

Café da manhã no hotel e check-out. Seguimos ao longo do
Rio Tejo antes da visita panorâmica ao Estoril e a famosa Cascais, onde vive grande parte do jet set de Portugal. Seguimos
depois para o Cabo da Roca – o ponto mais Ocidental da Europa, antes de parada para almoço (não incluído) na Praia das
Maçãs, lugar conhecido pelo excelente peixe da costa e frutos
do mar. Continuação para Colares, região de exploração vinícola mais ocidental da Europa com os surpreendentes vinhedos
arenosos, para provarmos os seus vinhos únicos (incluído).
Viajamos depois para a bela Sintra para explorar as ruelas em
redor do Palácio Nacional e comer um delicioso travesseiro da
pastelaria Piriquita (incluído). Depois da viagem panorâmica
pela Serra de Sintra chegamos ao nosso hotel entre os vinhedos da região vinícola de Lisboa. Check-in e Hospedagem.

03º Dia: Torres Vedras / Alenquer / Torres Vedras

Após café da manhã, partida para uma das vinícolas boutique
mais famosas de Portugal. Vamos conhecer a adega e os vinhedos antes do almoço com prova harmonizada dos seus vinhos
(incluído). Seguimos depois para a histórica cidade medieval de
Alenquer, berço do famoso humanista Damião de Góis. Vamos
caminhar pelos becos e ruas estreitas de paralelepípedos, onde
você descobrirá o Museu do Vinho (incluído), as ruínas do castelo
árabe, o antigo bairro judeu, belos monumentos, e interessantes lojas de estilo vintage. Regresso ao hotel e hospedagem.

04º Dia: Vedras/ Peniche/ Óbidos/ Santa
Cruz/ Torres Vedras

Café da manhã no hotel. Viajamos para o centro histórico da cidade piscatória de Peniche, onde destacamos o Forte construído
no séc. XVI/XVII. Seguimos depois para a Praia de Medão Grande, conhecida como Supertubos, que é o palco do campeonato
mundial de surf Rip Curl Pro Portugal. A viagem prossegue até
à bonita vila medieval de Óbidos. Está localizada numa colina
com castelo do século XII, cercado por uma muralha fortificada
que esconde uma teia de ruas e becos com casas brancas cheias
de flores. Vamos provar a famosa Ginjinha (incluído), que é um
licor amargo feito de cerejas! Viajamos depois até uma vinícola
histórica para visitar um dos mais antigos lagares da Península

Preços por pessoa (Minimo 2 pessoas)

Portugal

Preço por pessoa

Marvão
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Mínimo 8 pessoas
Mínimo 6 pessoas
Mínimo 4 pessoas
Mínimo 2 pessoas
Suplemento single

05º Dia: Torres Vedras/ Évora/ Monsaraz/ Estremoz

Café da manhã e check-out do hotel.
Viajamos para a cidade de Évora no Alentejo que está classificada como Património da Humanidade pela UNESCO. Vamos
visitar o centro histórico cujos monumentos religiosos inspiraram a arquitetura de edifícios em Salvador da Bahía, Olinda,
Espírito Santo e Belém do Pará. Almoço livre em Évora. Seguimos depois para a bonita vila medieval de Monsaraz com vistas lindíssimas do Castelo sobre a planície alentejana e o lago
de Alqueva, antes de continuarmos até a Herdade do Esporão,
um dos grandes nomes do vinho português. Visitamos as suas
adegas e caves, antes da prova dos seus famosos vinhos (incluído). Seguimos para o nosso hotel, check-in e hospedagem.

06º Dia: Estremoz/ Vila Viçosa/ Castelo Vide/ Marvão

Café da manhã e check-out do hotel.
Viajamos para a bela Vila Viçosa, onde nasceu a quarta dinastia de reis de Portugal. Pátria de gente ilustre, Vila Viçosa cativa
pela abundância e qualidade das igrejas, palácios e conventos.
Saímos depois para uma das melhores vinícolas do Alentejo,
onde vamos visitar a adega e provar os vinhos e azeite premium
(incluído). Almoço livre na bela “Cidade Branca” de Estremoz, a
capital do famoso mármore alentejano. Seguimos depois para
Castelo de Vide, uma das cinco vilas históricas mais bonitas do
Alentejo e com fortes heranças históricas e culturais, a vila abriga uma das Judiarias mais bem preservadas de Portugal. Depois
viajamos para Marvão a majestosa vila amuralhada, construída
sob uma montanha escarpada a mais de 850 metros de altitude, a poucos quilômetros da fronteira espanhola. Com ruelas
sinuosas, casario branco e uma bela paisagem natural ao redor,
é um dos locais mais fascinantes do país. Por isso e muito mais,
o Marvão está na lista das cinco vilas históricas mais bonitas de
Portugal. Check-in no hotel e hospedagem.

07º Dia: Marvão/ Lisboa

Café da manhã no hotel e check-out.
Saímos em direção a Lisboa onde vamos fazer uma visita
panorâmica pela cidade, percorrendo o Bairro Alto, passando pelo elegante Chiado, descendo à Baixa e a Praça de Comércio antes de continuarmos à Torre de Belém, o Padrão
dos Descobrimentos e o Mosteiro dos Jerónimos. Tempo
livre para compras e almoço. Hospedagem

08º Dia: Lisboa

Café da manhã. Traslado privativo até ao aeroporto
do Porto.(Check out no hotel até às 12h00).

Fim dos nossos serviços.

(Em Euros):

05 Jan a 16 Fev
+ 15 Nov a 15 Dez

17 Fev a 28 Mar

29 Mar a 14 Nov

2.525€
2.730€
3.105€
3.420€
645€

2.625€
2.835€
3.255€
3.755€
860€

2.760€
2.980€
3.410€
3.930€
1.000€
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Desde

1.115€
9

Dias
ref: FIT-005

Coimbra

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

01º Dia: Lisboa

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

06º Dia: Coimbra

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

02º Dia: Lisboa / Évora

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

07º Dia: Coimbra / Porto

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

03º Dia: Évora / Lisboa

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

08º Dia: Porto

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

04º Dia: Lisboa

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

Preços por pessoa (Minimo 2 pessoas)
Categoria de hotel

Datas de
chegada a Lisboa

05º Dia: Lisboa / Coimbra

Itinerário:

09º Dia: Porto

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

Fim dos nossos serviços.

(Em Euros):

04 JAN A 20 MAR
+ 01 NOV A 20 DEZ

21 MAR A 20 ABR
+ 01 JUL A 25 AGO

21 ABR A 30 JUN
+ 26 AGO A 31 OUT
+ 21 DEZ A 03 JAN 2021

Diárias

Incluso:

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

Suplemento Plus

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

Não incluso:

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

Hotel Roma + Hotel D. Fernando + Hotel D. Inês + Hotel Tryp Porto Centro ou similar ***
Em duplo
Suplemento single

1.115 €
790 €

1.175 €
840 €

1.215 €
865 €

Nota

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

Hotel Lutécia + Hotel Vila Gale Evora + Hotel Vila Galé Coimbra + Hotel Vila Gale Porto ou similar ****
Em duplo
Suplemento single

1.180 €
835 €

1.250 €
900 €

1.300 €
930 €

280€
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Lisboa

35

Portugal

Suplemento Plus

Desde

1.650€
8

Dias
ref: FIT-006

Porto

Lisboa, Coimbra e Porto
Datas de
chegada a Lisboa

Itinerário:

Diárias até 15 DEZ

Viagem Privativa

01º Dia: Lisboa

Incluso:

• Serviços privativos com motorista de turismo exclusivo;
• 3 noites com café da manhã em Lisboa;
• 2 noites com café da manhã em Coimbra;
• 2 noites com café da manhã em Porto;
• Show de Fado com jantar;
• bilhetes de trem Intercidades 1ª Classe
Lisboa/ Coimbra + Coimbra/ Porto;
• Visita à universidade de Coimbra.;
• Almoço no 5º dia do itinerário.;
• Visita a Caves do Vinho do Porto com
degustação.

Não Incluso:

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

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

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

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

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

Nota

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

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

04º Dia: Lisboa / Coimbra

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

Preços por pessoa (Minimo 2 pessoas)
Categoria

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

05º Dia: Coimbra

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

06º Dia: Coimbra / Porto

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

07º Dia: Porto

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

08º Dia: Porto/ Brasil

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

Fim dos nossos serviços.

(Em Euros):

05 JAN A 20 MAR
+ 01 NOV A 15 DEZ

21 MAR A 20 ABR
+ 01 JUL A 25 AGO

21 ABR A 30 JUN
+ 26 AGO A 31 OUT

Portugal

Hotel Turim Saldanha + Hotel Vila Galé Coimbra + Hotel Vila Gale Porto ou similar ****

Lisboa
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Em duplo
Suplemento single

1.650 €
470 €

1.690 €
540 €

1.800 €
590 €
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Desde

725€
8

Dias
ref: FIT-007

Lisboa

portugal em 2 cidades
05º Dia: Porto

Guias Locais

Itinerário:

falando Português

01º Dia: Lisboa

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

02º Dia: Lisboa

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

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

06º Dia: Porto

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

07º Dia: Porto

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

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

04º Dia: Lisboa / Porto

08º Dia: Porto

03º Dia: Lisboa

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

Preços por pessoa
Categoria

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

Fim dos nossos serviços.

(Em Euros):

04 JAN A 20 MAR
+ 01 NOV A 20 DEZ

21 MAR A 20 ABR
+ 01 JUL A 25 AGO

21 ABR A 30 JUN
+ 26 AGO A 31 OUT
+ 21 DEZ A 03 JAN 2021

Hotel Roma + Hotel Tryp Porto Centro ou similar ***
Em duplo
Suplemento single

725 €
525 €

780 €
550 €

Datas de
chegada a Lisboa

Diárias.

Incluso:

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

Suplemento Plus

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

Não incluso:

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

Nota

Este programa poderá iniciar-se pelo Porto e terminar em Lisboa.
Combine este circuito com uma extensão à ilha da
Madeira (Pag 17).

820 €
590 €

Hotel Lutécia + Hotel Vila Galé Porto ou similar ****
Em duplo
Suplemento single

780 €
570 €

875 €
650 €

930 €
690 €

Suplemento Plus
Suplemento opcional para viagem em trem Intercidades em 1ª Classe - 28 € por pessoa.
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Portugal

350€

Desde

900€
8

Dias
ref: FIT-009

Madeira

Lisboa e ilha da madeira
Datas de
chegada a Lisboa

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

Incluso:

• T raslados aeroporto / Hotel / Aeroporto
ou vice-versa;
• 3 noites em Lisboa com café da manhã,
na categoria de hotel escolhido;
• 4 noites no Funchal com café da manhã,
na categoria de hotel escolhido;
•M
 eio-dia visita de cidade em Lisboa;
• S how de fados com jantar;
• T our dia inteiro a Porto Moniz com al
moço;
• T our dia inteiro a Santana com almoço;
•M
 eio-dia visita de cidade Funchal;
•N
 oite Tipica com jantar regional e Folclore.

Não incluso:

• Passagem aérea;
•D
 espesas de carater pessoal;
• T axa turística em Lisboa.

Nota

Por questões operativas a ordem dos tours poderá
ser alterada

Guias Locais

Itinerário:

falando Português

01º Dia: Lisboa

Chegada ao aeroporto de Lisboa. Assistência e traslado ao hotel. (Caso a hora de chegada não permita ainda
o check–in, será dada a possibilidade de guardar a bagagem). Apartamento disponível após as 15h00. Hospedagem no hotel da categoria escolhida.

02º Dia: Lisboa

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

03º Dia: Lisboa / Funchal

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

04º Dia: Funchal

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

05º Dia: Funchal / Porto Moniz / Funchal

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

Preços por pessoa
Datas de Partida

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

06º Dia: Funchal/ Santana / Funchal

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

07º Dia: Funchal / Lisboa

Café da manhã. Traslado ao aeroporto. À chegada a Lisboa assistência e traslado ao hotel. Hospedagem

08º Dia: Lisboa / Brasil

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

Fim dos nossos serviços.

(Em Euros):

04 JAN A 20 MAR
+ 01 NOV A 18 DEZ

21 MAR A 20 ABR
+ 01 JULHO A 25 AGO

21 ABR A 30 JUN
+ 26 AGO A 31 OUT

Hotel Roma + htl Dorisol Florasol 3*** ou similar
Em duplo
Suplemento single

900€
490€

1.050€
590€

1.060€
615€

Portugal

Hotel Lutecia + Hotel Alto Lido 4**** ou similar

Lisboa

38

Em duplo
Suplemento single

1.000€
570€

1.125€
640€

1.150€
695€

Suplemento Festa da flor 30 de Abril a 24 Maio: 180€/ por pessoa em duplo; 150€ suplemento single. Valor a adicionar ao pacote acima indicado.
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extensão à ilha de são miguel - açores
Extensão à Ilha de São Miguel – Açores

Desde

Itinerário:
01º Dia: São Miguel

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

02º Dia: São Miguel

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

Datas de
chegada a Ponta Delgada

Preços por pessoa
Datas de Partida

Traslado Aeroporto/ Hotel em Ponta Delgada ou vice versa com assistência. Preços
por pessoa viajando com uma mala.
1 pax: 57€ / 2 pax: 28€ / 3 a 8 pax: 25 €.

| Ref.: FIT-010 | 4 Dias

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

03º Dia: São Miguel

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

04º Dia: São Miguel

Café da manhã no hotel. Em hora a determinar traslado ao aeroporto. (Quarto disponível até 10h ou 12h,
segundo norma do hotel). Fim dos nossos serviços.

(Em Euros):

04 JAN A 28 MAR
+ 04 NOV A 23 DEZ

29 MAR A 28 MAI
+ 07 OUT a 03 NOV

29 MAI A 06 OUT

Hotel Ponta Delgada ou similar

Diárias até 23 Dez

T raslados em Ponta Delgada –
Ilha de São Miguel:

270€

Em duplo
Suplemento single

270 €
250 €

310 €
295 €

325 €
300 €

Hotel Azoris Royal Garden ou similar
Em duplo
Suplemento single

290 €
260 €

355 €
350 €

385 €
365 €

Ilha de São Miguel

Ilha de São Miguel (Excursões Opcionais)
Tour

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

falando Português

Duração

Saídas

Horário

Preço

Meio dia.

Quintas-feiras
e Domingos.

09h00.

50 €

Dia
inteiro.

Exceto dia 25 Dez e 01 Jan.

Inclui
almoço

Quarta-feira
e Sextas-feiras.

Exceto dia 25 Dez e 01 Jan

09h00

95 €

Dia
inteiro.

Terças-feiras e Sábado.

09h00

95 €

Inclui
almoço

Exceto dia 25 Dez e 01 Jan.

Nota: os tours realizam-se com mínimo 2 pessoas
Saída do Terminal na Av. Infante D. Henrique. Pick up nos hotéis sujeito a confirmação
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Portugal

Circuitos regulares com partida de Ponta Delgada:

Guias Locais

Desde

910€
8

Dias
ref: FIT-011

Lagoa das Sete Cidades

A magia dos açores
Datas de
chegada à ilha Terceira

Diárias até 20 Dez

Incluso:

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

Não Incluso:

• Passagens aéreas;
• Despesas de carater pessoal.

Nota

Por questões operativas a ordem dos tours poderá
ser alterada

Guias Locais

Itinerário:

falando Português

01º Dia: Ilha Terceira

Chegada ao aeroporto da Terceira. Assistência e traslado ao Hotel em Angra do Heroísmo, cidade Patrimônio da
Humanidade. (Caso a hora de chegada não permita ainda o check
-in, será dada a possibilidade de guardar a bagagem). Apartamento
disponível após as 15h00. Tempo livre para atividades pessoais.

02º Dia: Ilha Terceira

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

03º Dia: Ilha Terceira / Faial

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

04º Dia: Faial / Pico / Faial

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

Preços por pessoa (Minimo 2 pessoas)

(Em Euros):

01 JAN A 21MAR
+ 08 NOV A 20 DEZ

Datas de Partida

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

05º Dia: Faial / São Miguel

Café da manhã. Em horário a determinar localmente traslado ao aeroporto. Embarque com destino a ilha de S. Miguel
(Passagem aérea não incluída). Chegada em Ponta Delgada,
assistência e transporte ao hotel. Hospedagem.

06º Dia: São Miguel

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

07º Dia: São Miguel

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

08º Dia: São Miguel

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

Fim dos nossos serviços.
22 MAR A 06 MAI
+ 07 OUT a 07 NOV

07 MAI A 06 OUT

Hotel Beira Mar + Hotel Horta +Ponta Vila Nova ou similar
Em duplo
Suplemento single
Supl. Meia Pensão (sem bebidas)

910 €
260 €
210 €

995 €
270 €
215 €

1.090 €
350 €
220 €

Portugal

Hotel Terceira Mar + Hotel do Canal + Marina Atlântico ou similar

Ilha do Pico
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Em duplo
Suplemento single
Supl. Meia Pensão (sem bebidas)

990 €
285 €
235€

1.240 €
560 €
245€

1.290 €
580 €
250 €
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Desde

1.110€
8

Dias
ref: FIT-012

Ilha de São Miguel

Lisboa e açores
Guias Locais

Itinerário:

falando Português

01º Dia: Lisboa

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

02º Dia: Lisboa

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

03º Dia: Lisboa / Ponta Delgada

Café da manhã e traslado ao aeroporto. À chegada, assistência
e traslado ao hotel em Ponta Delgada. Almoço livre. À tarde,
visita guiada a pé pelas ruas estreitas e típicas do centro histórico de Ponta Delgada. As expressões artísticas mais relevantes: a Igreja da Matriz (Igreja de São Sebastião), os Paços
do Concelho, Monumento das Portas da Cidade; Forte de São
Brás, Igreja de São José, Capela de Nossa Senhora da Esperança, Igreja de Todos – os – Santos, as principais ruas e praças da
cidade. Hospedagem.

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

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

Preços por pessoa (Minimo 2 pessoas)
Datas de Partida

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

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

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

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

Datas de
chegada à Europa

Saídas Terças-feiras e sábados até 20 Dez

Incluso:

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

Não incluso:

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

Nota

Por questões operativas a ordem dos tours poderá
ser alterada

07º Dia: Ponta Delgada / Lisboa

Café da manhã e traslado para o aeroporto. Apartamento disponível até às 12h00. Saída em voo com destino a Lisboa (não
incluso). Chegada ao aeroporto de Lisboa, assistência e traslado para o hotel. Hospedagem

08º Dia: Lisboa / Brasil

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

Fim dos nossos serviços.

(Em Euros):

04 JAN a 28 MAR + 04
NOV a 20 DEZ

29 MAR a 28 MAI + 07
OUT a 03 NOV

29 MAI a 06 OUT

Hotel Roma + HTL Ponta Delgada 3* ou similar
Em duplo
Suplemento single

1.110€
530€

1.200€
595€

1.220€
620€

Em duplo
Suplemento single

1.175€
590€
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1.260€
670€

1.320€
715€
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Portugal

Htl Lutecia + Htl Royal Garden 4* ou similar

Desde

1.355€
11

Dias
ref: FIT-013

Madeira - Piscinas Naturais

As ilhas portuguesas
Datas de
chegada a Lisboa

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

Incluso:

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

Não incluso:

•P
 assagem aérea;
•D
 espesas de carater pessoal;
• T axa turística em Lisboa.

Nota

Por questões operativas a ordem dos tours poderá
ser alterada

Itinerário:

Guias Locais
falando Português

01º Dia: Lisboa

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

02º Dia: Lisboa

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

03 º Dia: Lisboa / Ilha de São Miguel

Café da manhã e traslado para o aeroporto. À chegada assistência e traslado ao hotel em Ponta Delgada. Restante dia Livre para
descobrir a pé as ruas, praças e a marina desta bonita cidade. Hospedagem.

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

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

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

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

06 º Dia: São Miguel / Ilha da Madeira

Café da manhã e traslado para o aeroporto. À chegada, assistência e

Preços por pessoa (Minimo 2 pessoas)
Datas de Partida

(Em Euros):

traslado ao hotel no Funchal. Restante de dia livre para descobrir as belezas desta bela cidade. Hospedagem.

07 º Dia: Funchal

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

08 º Dia: Funchal / Porto Moniz / Funchal

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

09 º Dia: Funchal / Santana / Funchal

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

10 º Dia: Ilha da Madeira / Lisboa

Café da manhã e em hora a determinar localmente, transporte ao
aeroporto. À chegada, assistência e traslado ao hotel em Lisboa.
Hospedagem.

11º Dia: Lisboa / Brasil

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

Fim dos nossos serviços.

04 JAN A 20 MAR
+ 04 NOV A 18 DEZ

21 MAR A 28 MAI
+ 07 OUT a 03 NOV

29 MAI A 06 OUT

Portugal

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

1.355€
570€

1.530€
715€

1.570€
765€

Suplemento Festa da flor 29 de Abril a 24 Maio: 180€/ por pessoa em duplo; 150€ suplemento single. Valor a adicionar ao pacote acima indicado.
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Portugal e Espanha

Juntos pelo mundo
desde 1959

Desde

865€
9

Dias
ref: s-5006

Guimarães

norte de portugal e santiago de compostela
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

2021 (Segundas)
Abr: 12, 19, 26;
Mai: 03, 10, 17, 24, 31;
Jun: 07, 14, 21, 28;
Jul: 05, 12, 19, 26;
Ago: 02, 09, 16, 23, 30;
Set: 06, 13, 20, 27;
Out: 04, 11, 18, 25;
Nov: 01, 08, 15;
Dez: 27 (fim ano Porto).
2022 (Segundas)
Jan: 17;
Fev: 07, 21;
Mar: 07, 21.
Temporada Alta
Temporada Baixa

Serviços Incluídos:

Portugal e Espanha

• 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;
• 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.

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
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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.

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

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

07º dia (Sábado): Porto

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

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

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

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

Hotéis Previstos

Alta

(Ou similares) - 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
LISBOA

Nota

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 2021 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

(Em Euros)

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.
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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
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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

2021
Mai: 16;
Jun: 20;
Jul: 18;
Ago: 15;
Set: 12;
Out: 17.

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;
• Sacola de viagem entregue na Europa.

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€
12

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 2021 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

2021 (Sextas)
Abr: 09, 23;
Mai: 07, 14, 28;
Jun: 04, 18;
Jul: 02, 09, 23;
Ago: 06, 20;
Set: 10, 17, 24;
Out: 08, 15, 29;
Nov: 12;
Dez: 24.

2022 (Segundas)
Jan: 14;
Fev: 04, 18;
Mar: 04, 18.
Temporada Alta
Temporada Baixa
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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
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Porto

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

Café da manhã. Panorâmica da cidade com destaque
para o exterior da Catedral, mais antiga de Portugal
e visita ao 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)
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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

Os preços não incluem

Em Duplo
Supl. Single
Supl. Mais Incluído
Baixa

1240
420
225

Em Duplo
Supl. Single
Supl. Mais Incluído

1195
400
225

Nota

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;
• Sacola de viagem entregue na Europa.

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

• Passagens aéreas. Consulte as nossas
tarifas especiais;
• 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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Portugal e Espanha

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

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

2021 (Sextas)
Abr: 09, 23;
Mai: 07, 14, 28;
Jun: 04, 18;
Jul: 02, 09, 23;
Ago: 06, 20;
Set: 10, 17, 24;
Out: 08, 15, 29;
Nov: 12;
Dez: 24.
2022 (Segundas)
Jan: 14;
Fev: 04, 18;
Mar: 04, 18.
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;
• Sacola de viagem entregue na Europa.

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-

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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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

(Ou similares) - Alterações pág. 12

Hotel / Localização

Lisboa
Coimbra

Lutécia **** (Centro)
Vila Galé Coimbra **** (Centro)
Vila Galé Porto **** (Centro) /
Porto
Holiday Inn Porto Gaia **** (Gaia)
Peso da Régua Régua Douro **** (Centro)
Fátima
Santa Maria **** (Centro)
Lisboa
Lutécia **** (Centro)
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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

2021 (Domingos)
Abr: 11, 25;
Mai: 09, 16, 23;
Jun: 06, 13, 27;
Jul: 11, 25;
Ago: 08, 22;
Set: 05, 12, 19, 26;
Out: 03, 10, 24;
Nov: 07.

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;
• 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.

49

Portugal e Espanha

Roteiro:

Desde

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

2021 (Sábado)
Mai: 08;
Jun: 19;
Jul: 17;
Ago: 07;
Set: 11;
Out: 09.

Serviços Incluídos:

• 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;
• Sacola de viagem entregue na Europa.

Portugal e Espanha

Os preços não incluem

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

Suplemento Meia Pensão

• 4 jantares com água mineral (dias 3, 4, 5 e 6);
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Guia Acompanhante
em Português

Itinerário:
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.

04º 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.

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

Hotéis Previstos

(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
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Desde

1.165€
10

Dias
ref: s-5094

5 REFEIÇÕES

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

Porto 1N / Chaves 1N / Vila Real / Lamego / 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. 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 quilómetro zero da EN2 principal objectivo deste circuito de
Norte a Sul de Portugal continental. Jantar e hospedagem.

04º dia (Segunda): Chaves / Lamego / Viseu

Café da manhã. Saída 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 a quinta do Douro com prova de vinho. Saída para Lamego.
Tempo para visita ao centro histórico e à Sé. De tarde saída
com panorâmica de Mezio e Castro Daire com o belo vale do
rio Paiva e chegada a Viseu. Visita pedonal pelo centro histórico, onde se destaca a catedral, igreja da misericórdia, os
trechos que restam das antigas muralhas e claro a sua rua
Direita, repleta de comércio tradicional. Jantar e hospedagem.

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

Café da manhã. Saída pela EN2 e ligação ao Caramulo.
Antiga estância de saúde onde teve origem o museu local com vertentes artística e automobilística, a mais conhecida a nível internacional. Visita. Voltando a Tondela
e à EN2, continuação por Santa Comba Dão, perspectiva
da albufeira da Aguieira e Penacova. Visita ao miradouro
sobre o rio Mondego e chegada a Vila Nova de Poiares.
Continuação por Olho Marinho, acompanhando o rio

Hotéis Previstos
Cidade
Porto
Chaves
Viseu
Abrantes
Évora
Faro
Lisboa

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

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)
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Ceira até Góis, Alvares, Pedrogão Grande e panorâmica
da barragem do Cabril desde o miradouro de Nª Sra. da
Confiança. Segue-se Pedrogão Pequeno, Sertã e visita
ao picoto da Melriça, centro geodésico de Portugal continental. Saída por Vila de Rei para Abrantes. Visita ao Outeiro de São Pedro, que para além do baluarte defensivo,
proporciona uma excelente paisagem sobre o rio Tejo e
suas margens. Chegada ao hotel. Jantar e hospedagem.

1N Chaves

Porto 1N
Lamego

1N Viseu
1N Abrantes

Lisboa
2N

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

Café da manhã. Saída por Rossio ao Sul do Tejo para Ponte de
Sor. Visita ao museu Municipal dedicado ao Arroz, instalado no
Centro de Artes e Cultura com varias 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. Saída por
Santiago de Escoural e São Sebastião da Giesteira para Évora.
Panorâmica desta monumental cidade, classificada como património da humanidade. Visita pedonal pelo templo de Diana,
Sé, praça do Giraldo e igreja de São Francisco. Prova de vinho
alentejano em espaço regional. Jantar e hospedagem.

07º dia (Quinta): Évora / Almodôvar / Faro

Café da manhã. Saída por Pomarinho e Santiago de Escoural
para retomar a EN2, pelas pitorescas localidades alentejanas
de Alcáçovas, Torrão, Ferreira do Alentejo, panorâmica da albufeiras e barragens de Odivelas e do Roxo para Aljustrel. Panorâmica da área de exploração mineira. Saída por Castro Verde e
Almodôvar. 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. Continuação por Estói. Visita às ruínas da “Villa Romana de Milreu” com registos desde o séc. I DC. 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. De tarde partida com panorâmica de Vilamoura
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.

Vila Real

1N Évora

ESPANHA
PORTUGAL
1N Faro

2021

Datas de
chegada a Lisboa

Venda exclusiva para grupos a pedido!

Serviços Incluídos:

• Circuito em ônibus de turismo;
• Guia acompanhante profissional;
• 8 Noites em regime de hospedagem com
café da manhã;
• 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 a quinta do Douro com prova de vinho (dia 4);
• Visita ao museu do Caramulo (dia 5);
• Visita ao museu municipal de Ponte de Sor
(dia 6);
• Prova de vinho alentejano em Évora (dia 6);
• Visita às ruínas da Vila Romana de Milreu
em Estói (dia 7);
• 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.

10º dia (Domingo): 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 / MADRI Preços por pessoa (Em Euros)
Em Duplo
Supl. Single

1165
435
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Portugal e Espanha

Itinerário:

Desde

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 /
1N
Bragança / Mirandela / Almeida / Guarda 1N / Belmonte / Castelo Branco 1N / Tomar / Fátima Ano 2021 Jacobeu em Santiago de Compostela
Braga
Porto 2N
Guimarães

2N

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
2021 (Sábado)
Mai: 03;
Jun: 14;
Jul: 12;
Ago: 02;
Set: 06;
Out: 04.

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

Europa | circuitos 2021/2022

Desde

865€
8

Dias
S - 5089

Santiago de Compostela

Caminhos de Santiago em Ano Jacobeu - 2021
Lisboa 1N Fátima 1N Braga 1N Guimarães / Santiago de Compostela 2N Porto 1N Ano 2021 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

Europa | circuitos 2021/2022

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

2021
Mai: 09;
Jun: 13;
Jul: 11;
Ago: 01, 15;
Set: 05;
Out: 17.

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;
• 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.

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

1.190€
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

2021 (Quintas)
Abr: 29;
Mai: 13, 20;
Jun: 03, 17;
Jul: 01, 15, 29;
Ago: 12, 26;
Set: 02, 16, 30;
Out: 14, 28.

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;
• Sacola de viagem entregue na Europa.

Não incluso:

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

Nota

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);

54

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

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 2021 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
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Desde

1.305€
11

Dias
ref: s-5020

Barcelona

Lisboa e Espanha
Lisboa 2N / Sevilha 1N / Granada 1N / Valência 1N / Barcelona

Itinerário:

Guia Acompanhante
em Português

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
Cidade

Lisboa
Sevilha
Granada
Valencia
Barcelona
Madri

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

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

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);
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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.

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.

LISBOA / MADRI Preços por pessoa (Em Euros)
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

2021 (Sábados)
Abr: 24;
Mai: 08, 15, 29;
Jun: 12, 19, 26;
Jul: 10, 24;
Ago: 07, 21, 28;
Set: 11, 25;
Out: 02, 09, 23, 30;
Nov: 13, 20.
2021 (Sextas)
Jan: 22;
Fev: 12;
Mar: 12.
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;
• 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.

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

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.

02º Dia (Quinta): Lisboa

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

03º Dia (Sexta): Lisboa

Datas de
chegada a Lisboa

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

Todo o Ano: Quintas.

Serviços Incluídos:

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

Não incluso:

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

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

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

05º Dia (Domingo): Sevilha

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

Portugal e Espanha

Hotéis Previstos

Lisboa
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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 ****

1N

Granada

1N

Toledo / Madri

2N

06º Dia (Segunda): Sevilha / Córdoba

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

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

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

08º Dia (Quarta): Marbelha / Granada

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

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

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

10º Dia (Sexta): Madri

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

11º Dia (Sábado): Madri / Brasil

Café da manhã. Tempo livre até à hora do traslado
ao aeroporto (Quarto disponível até 10h ou 12h, segundo
norma do hotel). Fim dos nossos serviços
Nota: Nos meses de Set e Out a hospedagem será no H. Las Adelfas.

LISBOA / Lisboa Preços por pessoa (Em Euros)
Categoria

Em Duplo
Supl. Single
Supl. Jul, Ago, Set, Out
Supl. 31 Mar, 14, 21 Abr

Temp. Única
1.245
470
50
115
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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

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.

Hotel / Localização

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

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)

LISBOA / MADRI Preços por pessoa (Em Euros)
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Café da manhã e traslado privativo para o aeroporto. (Quarto disponível até 10h ou 12h, segundo norma do
hotel). Fim dos nossos serviços.

Categoria
Em Duplo
Supl. Single

Loyola

Lourdes
1N

1N

FRANÇA

Andorra
Zaragoza
Valladolid

Lisboa

1N

Barcelona

1N

Madri

Fátima

2N

1N

Montserrat

2N

ESPANHA

PORTUGAL

Datas de
chegada a Lisboa

2021 (Sábado)
Mai: 22;
Jun: 19;
Jul: 17;
Ago: 21;
Set: 18;
Out: 23;

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;
• 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.

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

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 2021 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

2021 (Segundas)
Abr: 19;
Mai: 03, 10, 24;
Jun: 07, 14, 21;
Jul: 05, 19;
Ago: 02, 16, 23;
Set: 06, 20, 27;
Out: 04, 18, 25;
Nov: 08, 15.

2022 (Segundas)
Jan: 17;
Fev: 07;
Mar: 07.
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.
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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.
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

Os preços não incluem

13º dia (Sexta): Barcelona

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
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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;
• Sacola de viagem entregue na Europa.

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

• 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

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 30 de Março a 28 de Outubro de
2021

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. Jul / Ago / Set / Out
Supl. 29 Mar, 06, 19 Abr
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Temp. Única
1.885
710
109
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. Jul / Ago / Set / Out
Supl.29 Mar, 05,19 Abr

Temp. Única
1.780
630
109
115
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