


PORTUGAL2 Info

Mi lhares de pessoas fazem uma viagem Portugal, prin ci palmente no Verão!
Lisboa por exemplo, oferece muitas oportunidades para quem escolhe visita-la: Antes de tudo é uma cidade com muita 
história; o sugestivo bairro Alfama, aos pés do Castelo de São Jorge, onde cada esquina é uma testemunha do passado 
medieval da cidade.

Mapa de Portugal

O turismo no país com as fronteiras mais antigas da Europa está bem badalado, e a fama veio para ficar. Portugal combina com cultura, história e tradição. Tem uma 
deliciosa gastronomia, um clima perfeito e extraordinárias paisagens de norte a sul.
A longa História de Portugal resulta de uma cultura enriquecida pelo encontro de muitos povos por aqui se estabeleceram. E, assim, das grandes cidades aos mo-
numentos mais emblemáticos e às tradições mais antigas que Portugal ganha personalidade.
Alguns bens únicos, como a arte manuelina, os azulejos e o fado, já não são apenas símbolos da portugalidade, são também, um contributo valioso para o Patrimônio da 
Humanidade. Em Portugal, já foram tombados 16 bens pela UNESCO, entre monumentos, paisagens e patrimônio intangível.
Ano após ano, Portugal tem vindo a tornar-se num dos paises que mais recebe turistas de todo o mundo. Em 2017 foi batido o record de visitantes 
com a entrada de 23 milhões de turistas (a população do país é de 10 milhões de pessoas), a fama do turismo português atinge proporções de país 
estrela, quando a imprensa internacional faz referência elogiosa a este país membro da União Europeia.
A hospitaliadade dos portugueses, que sabem receber como ninguém, os lugares visitados como Fátima com o seu santuário mariano, Lisboa da 
Torre de Belém e do Mosteiro  dos Jerônimos, a famosa Sintra ou o interesse dos turistas brasileiros pela cidade do Porto e pelo Norte em geral, os 
atrativos das ilhas portuguesas no Atlântico – Madeira e Açores, são a garantia de que Portugal tem tudo para ser um país que vale a pena visitar, 
sendo para os brasileiros, o país mais perto do coração.

Portugal. Está na moda!

Portugal eleito melhor destino do Mundo em 2017.
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1 - UMA LONGA E X P E R I Ê N C I A  DE 58 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.

2 - UMA QUESTÃO DE C O N F I A N Ç A
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.

3 - I N O VA R  PARA MELHORAR EM CADA ANO
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.

5 - A QUALIDADE COMO MISSÃO ESTRATÉGICA
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.

4 - A GARANTIA DE UMA OPERADORA IDÓNEA
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.

Portugal  
e EspanhaInfo 5 boas razões para  

viajar com a Lusanova
3

Europa – Circuitos 2018/19



Europa – Circuitos 2018/19 Tarifas Aéreas nas melhores companhias, parceladas com parte terrestre - confira.

Extensão a Lisboa4
Portugal  
e Espanha

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

03º Dia: Lisboa
 Café da manhã no hotel. Em hora a determinar trasla-

do ao aeroporto. (Check out no hotel até às 12h00).
Fim dos nossos serviços.

01º Dia: Lisboa
 Chegada ao aeroporto de Lisboa. Assistência e trasla-

do 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.

02ª Dia: Lisboa
Café da manhã no hotel e saída para visita panorâ-
mica aos pontos turísticos mais importantes da cida-

Desde

213
€

3
Dias

REF.: FIT-001

Diárias

Datas de  
chegada a Lisboa

•  2 noites com café da manhã na cate-
goria de hotel escolhido;

•  Traslado de chegada e saída em Lisboa;
•  Visita panorâmica de Lisboa.

Incluso:

Traslado Aeroporto/ Hotel ou vice versa 
com assistência. Preços por pessoa viajan-
do com uma mala.
1 pax: 56 € / 2 pax: 29 € / 3 pax: 26 € / 
4 pax: 24 € / 5 pax: 21 € / 6 pax: 19 € / 
7 pax: 18 € / 8 pax: 17 €.

Traslados em Lisboa:

Datas de partida 03 Jan a 31 Mar 2018
01 Abr a 31 Out +  

27 Dez 2018 a  
03 Jan 2019

01 Nov a 26 Dez 2018 + 
04 Jan a 31 Mar 2019

Hotel Roma / Expo Astoria / Alif Campo Pequeno ou similar ***

Em duplo 213 € 236 € 229 €
Suplemento single 142 € 179 € 175 €
Noite extra / pax em duplo 57 € 69 € 63 €
Noite extra single 95 € 123 € 117 €

Hotel Turim / Lutécia / Vip Saldanha ou similar ****

Em duplo 236 € 279 € 251 €
Suplemento single 159 € 206 € 182 €
Noite extra / pax em duplo 66 € 91 € 74 €
Noite extra single 118 € 167 € 132 €

Hotel Dom Pedro Palace / Sheraton / The Vintage House Lisboa ou similar *****

Em duplo 325 € 369 € 325 €
Suplemento single 226 € 321 € 262 €
Noite extra / pax em duplo 111 € 132 € 119 €
Noite extra single 195 € 257 € 220 €

Preços por pessoa (Em Euros):

Lisboa

Lisboa
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Lisboa 
(Excursões opcionais)

Portugal  
e Espanha

5

Lisboa

Tour Duração Saídas Horário Preço

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.

Meio-dia
Todo o ano. 

Exceto dia 25 Dez e 
01 Jan

09h00 
ou 

14h30
35 €

Sintra e Costa do Estoril. Venha descobrir a romântica Sintra, onde a Família Real costuma-
va 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*, Boca do Inferno, 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

14h30 58 €

Tour à região Oeste. Viaje no tempo percorrendo as ruas da medieval vila de Óbidos, des-
lumbre-se com as colossais igrejas góticas da Batalha e de Alcobaça e almoce na Nazaré, a 
mais tradicional vila piscatória portuguesa. Visite o imponente Santuário de Fátima, centro 
da Fé Católica e de Peregrinação do Mundo. Atrações Principais: Fátima, Óbidos, Batalha, 
Alcobaça e Nazaré.  Inclui: Visitas guiadas e almoço num restaurante com vista para o mar.

Dia inteiro.
Inclui almoço

Todo o ano. 
Exceto dias 12 e 13 de 

Maio; 
25 Dez e 01 Jan

09h00 88 €

Tour a Évora.  Visita a Évora, classificada como Património Mundial pela UNESCO pela sua 
vasta oferta cultural, pela sua beleza arquitectónica e pela riqueza da sua história e tradições. 
Visita a vinícola onde se produzem vinhos de mesa de grande qualidade que terá oportunida-
de de provar. Atrações Principais: Templo Romano, Catedral, Capela dos Ossos, Universi-
dade e Mercado, Adega. Inclui: Visitas guiadas, almoço e prova de vinho.

Dia inteiro. 
Inclui almoço

De Abr a Out: 
Terças e Sábados.  
De Nov a Mar: 

Sábados Exceto dia 25 
Dez e 01 Jan

09h00 86 €

Sintra Luxo. Um dia de luxo… Deixe-se perder pela fantasia de um palácio que marcou o 
romantismo em Portugal. Passeie e almoce na encantadora vila de Sintra. Aproveite ain-
da para desfrutar do belíssimo panorama desde o ponto mais ocidental da Europa (Cabo 
da Roca). Terminaremos o dia ao longo da costa, passando por Cascais e Estoril. Atrações 
Principais: Palácio da Pena, Sintra, Cabo da Roca, Guincho, Boca Inferno, Cascais & Estoril.  
Inclui: Visitas guiadas, Entrada no Palácio da Pena e o tremzinho para o Palácio, almoço 

Dia inteiro. 
Inclui almoço

Todo o ano. 
Exceto dia 25 Dez e 

01 Jan
09h00 85 € 

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

Meio-dia
De Abril a Outubro. 

Regresso ao hotel 
não está incluído

14h30 31 €

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

Aprox. 
3 hrs. 

Inclui Jantar

De Abr a Out: 
Segundas, Quartas, 
Sextas e Sábados. 

De Nov a Mar: Quartas 
e Sábados. Exceto dia 24, 

25, 31 Dez e 01 Jan

20h00 79 €

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

Meio-dia De Abr a Out.a 
Terças e Domingos 14h30 58 € 

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 sabo-
res de Lisboa. Após o tour de cidade, terá tempo livre para almoço. Em hora a indicar saída da 
Praça Marquês de Pombal em direção ao Santuário de Fátima para vista à Basílica (com os 
túmulos de Jacinta, Francisco e Lúcia), a Capela das Aparições (o coração do Santuário e as-
sinala o local das aparições) e a nova Igreja da Santíssima Trindade. Tempo livre para assistir 
à missa. No final do dia, regresso a Lisboa.

Dia inteiro. 
Sem almoço 

De Abr a Out: 
Quartas, Sextas e 

Sábados - exceto dias 12 
e 13 de cada mês. 
De Nov a Mar: 

Sábados  Exceto dia 25 
Dez e 01 Jan

09h00 80 €

Lisboa & Sintra. Visita dos monumentos mais emblemáticos, das principais avenidas e pra-
ças, 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-
vesseiros e as queijadas, os ícones da doçaria de Sintra. Continuação até ao Cabo da Roca, 
o 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 e a Boca do 
Inferno, Cascais e Estoril. Inclui: Visitas guiadas, Entrada no Palácio Nacional de Sintra.

Dia inteiro. 
Sem almoço

Todo o ano. 
Exceto dia 25 Dez e 

01 Jan
09h00 82 €

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

Circuitos regulares com partida de Lisboa Guias Locais
falando Português



APROVEITE TODAS AS VANTAGENS
DE UM SISTEMA COMPLETO!

CONFIRMAÇÃO IMEDIATA
WWW.LUSANOVAONLINE.COM.BR

Exclusivo Agências de Viagem
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Lisboa EternaPortugal  
e Espanha

7

6
Dias

Desde

408
€

REF.: FIT-002

Diárias

Datas de  
chegada a LisboaItinerário:

polita vila do Estoril onde se pode encontrar o Casino do 
Estoril, o maior Casino da Europa.

04º Dia: Lisboa
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos um tour à bela re-
gião Oeste: Óbidos, Nazaré, Batalha, Alcobaça e Fátima 
(opcional). Viaje no tempo percorrendo as ruas da medie-
val vila de Óbidos, deslumbre-se com as com colossais 
igrejas góticas da Batalha e de Alcobaça e almoce na Na-
zaré, a mais tradicional vila piscatória portuguesa. Visite 
o imponente Santuário de Fátima, centro da Fé Católica e 
de Peregrinação de todo o Mundo.

05º Dia: Lisboa
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos neste dia a des-
coberta 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 em-
blemáticos de Évora, visita às caves e adegas da Herdade 
do Esporão onde terá a oportunidade de provar os deli-
ciosos vinhos alentejanos.

06º Dia: Lisboa
 Café da manhã. Em hora a determinar traslado ao 

aeroporto. (Check out no hotel até às 12h00)
Fim dos nossos serviços.

01º Dia: Lisboa
 Chegada ao aeroporto de Lisboa. Assistência e tras-

lado ao hotel. (Caso a hora de chegada não permita ainda 
o check-in, será dada a possibilidade de guardar a baga-
gem). 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 portu-
guesa: o Mosteiro dos Jerônimos, a Torre de Belém, o Pa-
drão dos Descobrimentos, o Rossio, a Praça do Comércio 
e muitos outros. Tarde livre para mais algumas descober-
tas. 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. Vi-
site o Palácio de Sintra e sua bela Serra, o famoso Cabo 
da Roca que é o ponto mais ocidental do Continente Eu-
ropeu, a bonita vila de pescadores de Cascais e a cosmo-

•  Traslados de chegada e de saída em Lis-
boa;

•  Hospedagem com café da manhã na ca-
tegoria de hotel escolhido;

•  Visita panorâmica de Lisboa.

Suplemento Plus
•  Tour de meio-dia a Sintra, Cascais e Es-

toril;
•  Tour de dia inteiro a Óbidos, Nazaré, 

Batalha, Alcobaça e Fátima com almoço 
incluído;

•  Tour de dia inteiro a Évora com almoço 
incluído (só em temporada alta de 01 Abr 
a 31 Out);

•  Show de Fados e Folclore com jantar.

Não incluso:
•  Passagens aéreas;
•  Despesas de caráter pessoal.
•  Taxa turística.

Incluso:

Lisboa

Categoria 01 Jan a 15 Mar +
01 Nov a 26 Dez

16 Mar a 20 Abr +
01 Jul a 27 Ago

21 Abr a 30 Jun + 28 Ago a 31 Out 
+ 27 Dez a 02 Jan 2019

Hotel Roma *** ou similar

Em duplo 408 € 453 € 483 €
Suplemento single 338 €  368 € 398 €

Hotel Lutecia **** ou similar

Em duplo 439 € 511 € 541 €
Suplemento single 369 € 442 € 472 €

Hotel Dom Pedro ***** ou similar

Em duplo 674 € 725 € 909 €
Suplemento single 568 € 641 € 789 €

Preços por pessoa (Em Euros):

Lisboa

Suplemento Plus 233 € 325 € 325 €

Nota: O Tour de dia inteiro a Évora não está incluído em temporada baixa (03 Jan a 31 Mar + 01 Nov a 02 Jan 2019). A ordem de 
realização dos tours poderá ser alterada por razões operativas. 

Guias Locais
falando Português
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Extensão ao Porto8
Portugal  
e Espanha

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

03º 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

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). Apartamento 
disponível após as 14h00. Tempo livre para atividades pessoais.

02º Dia: Porto
Após café da manhã, saída em tour guiado pelo Porto, 
Capital do Norte de Portugal e Património da Huma-

Desde

212
€

3
Dias

REF.: FIT-003

Diárias

Datas de  
chegada a Porto

•  2 noites com café da manhã na cate-
goria de hotel escolhido;

•  Traslado de chegada e saída no Porto;
•  Visita panorâmica do Porto.

Incluso:

Traslado Aeroporto/ hotel ou vice versa 
com assistência. Preços por pessoa viajan-
do com uma mala.
1 Pax: 54 € / 2 Pax: 29 € / 3 Pax: 26 € / 
4 Pax: 24 € / 5 Pax: 20 € / 6 pax: 19 € 
/ 7 Pax: 18 € / 8 Pax: 17 €.

Traslados no Porto:

Datas de partida 03 Jan a 31 Mar 2019 01 Abr a 31 Out + 27 
Dez 2018 a 03 Jan 2019

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

Hotel Grande hotel do Porto / Quality Inn Porto / Tryp *** ou similar

Em duplo 212 € 264 € 246 €
Suplento single 146 € 197 € 180 €
Noite extra / pessoa em duplo 55 € 69 € 63 €
Noite extra single  89 € 123 € 117€

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

Em duplo 232 € 285 € 250 €
Suplento single 170 € 220 € 189 €
Noite extra / pessoa em duplo 69 € 88 € 72 €
Noite extra single 124 € 167 € 134 €

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

Em duplo 302 € 375 € 325 €
Suplento single 212 € 324 € 265 €
Noite extra / pessoa em duplo 100 € 132 € 110 €
Noite extra single 178 € 260 € 210 €

Preços por pessoa (Em Euros):

Porto

Porto
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Porto  
(Excursões opcionais)

Portugal  
e Espanha

9

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.

Tour Duração Saídas Horário Preço

Porto – City Tour. Tour guiado pelo Porto, Capital do Norte de Portugal e Património Mundial. Tudo nesta mara-
vilhosa cidade faz do tour uma viagem memorável, desde a Catedral até às Caves de Vinho do Porto, onde poderá usu-
fruir 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.

Meio 
dia.

Todo o ano. 
Exceto 25 Dez e 01 Jan

09h00 
ou 

14h00
43 €.

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 
e os Santuário do Sameiro e do Bom Jesus. Após um delicioso almoço (incluído), o tour prossegue em direção a 
Guimarães, berço de Portugal, onde terá a oportunidade de conhecer o seu magnífico centro histórico (Património 
Mundial). Atrações Principais: castelo e centro histórico de Guimarães, catedral de Braga, Santuário do bom 
Jesus, santuário do Sameiro. Inclui: Visita guiada, almoço.

Dia 
inteiro. 

Inclui 
almoço.

Todo o ano. 
Exceto 25 Dez e 01 Jan 09h00 97 € 

Douro Tour. A primeira região do mundo a ser demarcada para produção de vinho, o Vale do Douro é hoje 
Patrimônio Mundial. Sua paisagem é invulgar e fantástica. Este tour levá-lo-á a conhecer as cidades de Amarante, 
Régua (almoço), Lamego e Pinhão e dar-lhe-á ainda oportunidade de realizar uma degustação de vinho numa Quin-
ta. Atrações Principais: Paisagem do Vale do Douro, Santuário dos remédios, Visita a Quinta de produção de 
vinh o. Inclui: Visita guiada, almoço, prova de vinho.

Dia 
inteiro. 

Inclui 
almoço.

Todo o ano. 
Exceto 25 Dez e 01 Jan 09h00 105 € 

Santiago de Compostela. Com a sua impressionante Catedral é um dos lugares de peregrinação mais im-
portantes do mundo, conhecido pelos “Caminhos de Santiago”. Neste tour, para além desta fantástica cidade poderá 
ainda conhecer Valença do Minho com a sua famosa fortaleza. Atrações Principais: Centro histórico e cate-
dral de Santiago de Compostela, centro histórico de Valença do MInho.

Dia 
inteiro. 

Sem 
almoço.

Todo o ano. 
Exceto 25 Dez e 01 Jan 08h00 124 €

Fátima & Coimbra. Visite o Centro Religioso de Portugal – Fátima. O tour começa com uma visita ao Santuá-
rio, seguindo-se a Basílica e a Capela das Aparições. Da parte da tarde visite a cidade de Coimbra cuja zona histórica 
da área universitária é Património da Humanidade. Atrações Principais: Santuário de Fátima, Catedral de 
Coimbra, Universidade de Coimbra Inclui: Visita guiada.

Dia 
inteiro. 

Sem 
almoço.

Todo o ano. 
Exceto 25 Dez e 01 Jan 8h30 108 €

Tour vínico do Douro. Conheça a região do vinho do Porto. O Vale do Douro é hoje património Mundial e esta 
foi a primeira região do mundo a ser demarcada para produção de vinho. Deixe-se impressionar por esta invulgar 
e única paisagem. Durante este tour terá a oportunidade de ver como se produzem os vinhos típicos da região, irá 
visitar as quintas e adegas e ainda degustar o saboroso nectar. Atrações Principais: região e paisagem do 
Douro, visita a 2 Quintas  Inclui: Visita guiada, almoço, provas de vinho.

Dia 
inteiro.

Inclui 
almoço.

Todo o ano. 
Exceto 25 Dez e 01 Jan 08h30 118 €

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

Meio 
dia.

Todo o ano. 
Exceto dia 25 Dez. e 01 Jan

09h00 
ou 

14h00
59 €

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

Meio 
dia.
Inclui 

almoço.

Todo o ano. 
Exceto 25 Dez e 01 Jan 09h00 82 €

Cruzeiro das Pontes. A forma mais bela de admirar a cidade do Porto é vê-la desde as águas do Rio Douro. 
Embarque nesta viagem para uma panorâmica extraordinária da Zona Historica das Ribeira, dos principais monu-
mentos, das suas pontes… toda uma cidade vista em perspectiva desde o seu rio. 

50 Min.
Todo o ano. 

Exceto dia 25 Dez. e 01 Jan. 
Comparência por conta no Cais da 

Rota do Douro (Cais de Gaia).

A cada 
meia hora 
das 10h00 
as 18h00.

19 €

Porto By Night. Desfrute de uma noite fantástica num passeio panôramico noturno pelo centro histórico do 
Porto. Saborei a fantástica gastronomia portuense ao som do Fado, Património Cultural da Humanidade. 
Atrações Principais: Show de fado e passeio panorâmico noturno. 
Inclui: Visita guiada, Jantar.

Aprox. 
3 hrs.
 inclui 
Jantar 

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

De Nov a Mar: sexta e sábado; 
Exceto 25 Dez e 01 Jan e 23 Jun.

20h30 81 €

Circuitos regulares com partida do Porto:

Cruzeiro Jardins Suspensos
PORTO / PINHÃO / PORTO
Datas de partida: Sábados de Abr a Dez
07h45 – Comparência por conta no Cais da Estiva (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); 
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. Tempo livre; 
Transfer em ônibus com destino ao Porto*.
20h30 – Chegada ao Porto.
Fim dos nossos serviços
PREÇO: 110 €

Cruzeiro Escapadinha no Douro
PORTO / RÉGUA / PORTO
Datas de partida: Sábados de Abr a Dez
07h45 – Comparência por conta no Cais da Estiva 
(Porto); 
Início do Cruzeiro com destino à Régua; 
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; 
Transfer em ônibus de turismo para uma  
Quinta da região; 
Transfer em ônibus com destino ao Porto*.
19h00 – Chegada ao Porto.
Fim dos nossos serviços.

PREÇO: 96 €

Cruzeiro Douro Fabuloso
PORTO / PINHÃO / PORTO
Datas de partida: De segunda a sexta-feira de Abr a Out
07h45 – Comparência por conta no Cais da Estiva 
(Porto); 
Início do cruzeiro com destino ao Pinhão; 
Café da manhã servido a bordo; 
Subida da Barragem de Crestuma-Lever 
(desnível 14 metros); 
Subida da Barragem do Carrapatelo  
(desnível 35 metros); 
Almoço servido a bordo; 
Chegada à Régua; 
Subida da Barragem de Bagaúste (desnível 27 metros; 
Chegada ao Pinhão; 
Transfer para a Quinta da Roêda. Visita e prova. 
Viagem de ônibus com destino ao Porto. 
20h30 – Chegada ao Porto.
Fim dos nossos serviços. 
PREÇO: 92 €

Cruzeiros no Douro  desde 92€

Guias Locais
falando Português
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ALUGUEL DE CARROS

Preços por carro / dia em Euros:

Datas
02 Jan 

a  
23 Mar  2018

01 Abr a 
30 Jun + 

16 Set a 31 Out

24 a 31 Mar + 
01 a 13 Jul + 

19 Ago a 15 Set 
+ 19 Dez a 

01 Jan 2019

01 Nov
a

18 Dez

14 Jul 
a 

18 Ago

GRUPO MODELO 3 a 7 
Dias

8 ou + 
Dias

3 a 7 
Dias

8 ou + 
Dias

3 a 7 
Dias

8 ou + 
Dias

3 a 7 
Dias

8 ou + 
Dias

3 a 7 
Dias

8 ou + 
Dias

A VOLKSWAGEN UP 25 21 28 24 42 36 26 22 51 44
C VOLKSWAGEN POLO 29 26 33 29 50 43 30 27 61 53
O PEUGEOT 208 31 28 37 31 54 46 32 29 72 62
E OPEL ASTRA 33 29 39 34 58 50 34 30 76 66
N VOLKSWAGEN GOLF 40 35 47 40 71 61 41 36 91 79
F FORD FOCUS STATION WAGON 43 37 50 43 75 64 44 38 107 92
L RENAULT MEGANE AUTOMATICO 48 41 55 48 83 72 49 42 139 119
H MERCEDES CLASSE C 75 64 113 97 169 146 99 85 234 200
K MERCEDES VITO 88 76 102 87 153 131 90 77 193 166
I FORD S-MAX 86 73 100 85 150 129 87 75 184 157

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.

•  Quilómetros ilimitados; 
•  Cobertura para colisão; 
•  Proteção para furto; 
•  Suplemento 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; 
•  Pick up ou entrega de carro fora das lojas Avis; 
•  Entrega de viatura noutra cidade diferente; 
•  Franquias e outros extras e suplementos.

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

Datas de  
chegada a Lisboa

Itinerário:
Continuação até ao Mosteiro de Alcobaça e visita aos túmulos 
de D. Pedro e Inês de Castro. Um olhar sobre o mar da típica 
Nazaré (almoço incluído), antes de admirar as linhas harmo-
niosas do Mosteiro da Batalha, uma obra de arte da arquite-
tura gótica, Patrimônio Mundial. Chegada ao Hotel em Fátima, 
hospedagem. Restante tarde e noite livre. 

04º Dia: Fátima / Lisboa
Café da manhã no hotel. Dia livre em Fátima para assistir à 
missa ou visitar o santuário. (Check out no 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.

01º Dia: Lisboa
 Chegada ao aeroporto de Lisboa. Assistência e traslado 

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

02º Dia: Lisboa
Saída para visita panorâmica aos pontos mais emblemáticos 
da cidade: as principais avenidas e praças, os bairros históricos, 
os imponentes monumentos como a Torre de Belém e o Mos-
teiro dos Jerónimos. Tarde livre. 

03º Dia: Lisboa / Óbidos / Alcobaça / Batalha / Fátima
Saída em direção à vila medieval de Óbidos, com as suas ruas 
estreitas, rústicas casas brancas, o castelo e as suas muralhas. 

• 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, Bata-

lha, Alcobaça e Fátima com almoço incluído.

Não Incluso:
• Passagens aéreas;
• Despesas de caráter pessoal.
• taxa turística em Lisboa.

Incluso:

Categoria de Hotel 01 Jan a 15 Mar +
01 Nov a 20 Dez

16 Mar a 20 Abr +
01 Jul a 27 Ago

21 Abr a 30 Jun +
28 Ago a 31 Out

Hotel Roma + Hotel São José *** ou similar

Em Duplo / Triplo 471 € 499 € 509 €
Suplemento single 265 € 283 € 296 €

Hotel Lutécia + Hotel Santa Maria **** ou similar

Em Duplo / Triplo 519 € 559 € 573 €
Suplemento single 281 € 316 € 326 €

Preços por pessoa  (Em Euros):

Portugal Religioso Desde 471€ | 5 Dias

Itinerário:
06º Dia: Lisboa
Saída para visita panorâmica aos pontos turísticos mais 
importantes da cidade: o centro histórico, os bairros tí-
picos, as principais avenidas e praças, o magnífico bairro 
de Belém com o Mosteiro dos Jerônimos (Patrimônio 
Mundial) e a Torre de Belém. Tarde e noite livre. 

07º Dia: Lisboa / Óbidos / Alcobaça / 
Batalha / Fátima
Saída em direção à vila medieval de Óbidos, com as suas 
ruas estreitas, o castelo e as suas muralhas. Continua-
ção até ao Mosteiro de Alcobaça e visita aos túmulos de 
D. Pedro e Inês de Castro. Um olhar sobre o mar da típi-
ca Nazaré (almoço incluído), antes de admirar as linhas 
harmoniosas do Mosteiro da Batalha, uma obra de arte 
da arquitetura gótica, Patrimônio da Humanidade. Che-
gada ao Hotel em Fátima, hospedagem. Restante tarde 
e noite livre. 

08º Dia: Fátima / Lisboa
Café da manhã no hotel. Dia livre em Fátima para assistir 
à missa ou visitar o santuário. (Check out no 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).
Fim dos nossos serviços.

01º Dia: Porto
 Chegada ao aeroporto do Porto. Assistência e traslado ao 

hotel. (Caso a hora de chegada não permita ainda o check-in, 
será dada a possibilidade de guardar a bagagem). Tempo livre 
para atividades pessoais.

02º Dia: Porto
Saída em tour guiado pelo Porto, capital do norte de Portugal 
e Patrimônio Mundial. Tudo nesta maravilhosa cidade faz do 
tour uma viagem memorável, desde a Catedral até às Caves 
de Vinho do Porto, onde poderá usufruir de uma degustação 
de vinho. Terá oportunidade de visitar os locais mais ricos em 
tradição e cultura e as principais ruas e praças do centro his-
tórico. Tarde Livre.

03º Dia: Porto / Braga / Guimarães / Porto
Saída em direção a Braga, uma das mais antigas cidades reli-
giosas do mundo. Poderá visitar os três santuários que consti-
tuem o famoso triângulo da Fé: a Catedral de Braga e os Santu-
ário 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 his-
tórico (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. De-
clarada 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 his-
tórico 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 Cam-
panhã. (Check out no 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 guar-
dar a bagagem). Tempo livre para atividades pessoais.

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

Datas de  
chegada ao Porto

•  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 Compos-

tela e Valença sem almoço (almoço livre);
•  Trem Intercidades Porto / Lisboa em 

1ª Classe;
•  Traslado de chegada e saída em Lisboa;
•  3 noites em Lisboa com café da manhã na 

categoria de hotel escolhido;
•  1 noite em Fátima com café da manhã na 

categoria de hotel escolhido;
•  Visita panorâmica de Lisboa;
•  Tour de dia inteiro a Óbidos, Nazaré, Ba-

talha, Alcobaça e Fátima com almoço.

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

Incluso:

Categoria de Hotel 01 Jan a 15 Mar +
01 Nov a 15 Dez

16 Mar a 20 Abr +
01 Jul a 27 Ago

21 Abr a 30 Jun + 28 Ago a 
31 Out

Grande Hotel do Porto + Hotel Roma + Hotel São José *** ou similar

Em duplo / triplo 1.098 € 1.155 € 1.139 €
Suplemento single 516 € 565 € 588 €

Hotel da Música + Hotel Lutécia + Hotel Santa Maria **** ou similar

Em duplo / triplo 1.170 € 1.235 € 1.265 €
Suplemento single 552 € 626 € 645 €

Preços por pessoa (Em Euros):

Portugal Religioso Completo Desde 1.098€ | 9 Dias

Guias Locais
falando Português

Guias Locais
falando Português
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Itinerário:
04º Dia: Fátima / Coimbra (85 Km)
Sugerimos visita à Universidade de Coimbra, uma das mais antigas 
da Europa, com a sua fabulosa biblioteca. Hospedagem no hotel Tivoli 
Coimbra****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 par-
ta sem provar os ovos-moles de Aveiro. Hospedagem no hotel Vila 
Galé Porto****ou similar

06º Dia: Porto
Perca-se pelo centro histórico do Porto, visite o Palácio da Bolsa, a 
livraria Lello e a Ribeira. Atravesse a Ponte D. Luis I e do outro lado do 
Rio, em Vila Nova de Gaia conheça as caves do vinho do Porto.

07º Dia: Porto
 Entrega do Carro no balcão da AVIS no Aeroporto do Porto.

Fim dos nossos serviços.

01º Dia: Lisboa
 Chegada ao aeroporto de Lisboa e retirada do carro no bal-

cão da AVIS. Hospedagem no Hotel Roma***ou similar

02º Dia: Lisboa / Sintra / Cascais / Estoril/ 
Lisboa (80 Km)
Em Lisboa visite as principais avenidas e praças, os bairros típicos, 
o magnifico Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém. Viaje ao 
longo da costa por Estoril e Cascais. Em Sintra visite os magníficos 
Palácios.

03º Dia: Lisboa / Óbidos / Nazaré / Alcobaça / 
Batalha / Fátima (200 Km)
Parta em direcção a Óbidos, vila medieval. Faça uma parada para 
almoço na Nazaré e depois continue viagem até Batalha e Alco-
baça, onde irá encontrar os fabulosos mosteiros. Termine o dia 
em Fátima com hospedagem no hotel Santa Maria****ou similar

Diárias até 20 Dez (exceto 08 a 14 de Maio 
até Outubro)

Datas de  
chegada a Lisboa

•  7 dias de aluguel de carro na categoria 
escolhida; 

•  6 Noites em apartamento duplo com café 
da manhã 

Incluso:

O Melhor de Portugal Desde 470€ | 7 Dias | PV01

Costa Nova

Itinerário:
05º Dia: Marvão / Castelo de Vide / Monsanto / 
Serra da Estrela (235 Km)
Após café da manhã e check out, siga até à bonita e romântica Caste-
lo de Vide. Siga depois para norte, para a aldeia Monsanto, conhecida 
como a aldeia mais portuguesa de Portugal onde as características 
casas de granito se confundem com o rochedo das encostas. Prossiga 
depois em direção à Serra da Estrela, o ponto mais alto de Portugal 
continental. Hospedagem no Hotel Serra da Estrela **** ou similar.

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

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

08º Dia: Porto
Perca-se pelo centro histórico da cidade, visite o Palácio da Bolsa, 
a Livraria Lello e do bairro típico da Ribeira. Desfrute das ruas, pra-
ças, monumentos, cafés e lojas da cidade. 

09º Dia: Porto / Brasil
 Entrega do Carro no balcão da AVIS no Aeroporto do Porto. 

Fim dos nossos serviços.

01º Dia: Lisboa 
 Chegada ao aeroporto de Lisboa e retirada do carro no 

balcão da AVIS. Hospedagem no Hotel Real Parque **** ou 
similar.

02º Dia: Lisboa / Sintra / Cascais / Estoril / 
Lisboa (100 Km) 
Em Lisboa visite as principais avenidas e praças, os bairros típi-
cos, o magnífico Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém. Em 
Sintra, visite os Palácios da Pena e da Vila e a Quinta da Regalei-
ra. Continue depois até ao Cabo da Roca, o ponto mais ocidental 
da Europa e siga ao longo da costa por Cascais e Estoril.

03º Dia: Lisboa / Évora (150 Km)
Desfrute da manhã no hotel e parta depois em direção à mi-
lenar cidade de Évora, classificada  como Patrimônio Mundial. 
Hospedagem no Hotel Mar de Ar Muralhas **** ou similar.

04º Dia: Évora / Monsaraz / Vila Viçosa / 
Elvas / Marvão (220 Km)
Parta em direção à linda vila medieval de Monsaraz e depois 
para Vila Viçosa (sugerimos visita ao imponente Palácio Du-
cal). Viaje até Elvas, cidade na fronteira com Espanha, ponto 
estratégico de defesa do território português com o centro 
histórico da cidade classificado como Patrimônio Mundial. 
Continuação até à bonita vila medieval de Marvão. Hospeda-
gem na Pousada de Marvão ou similar.

Diárias até 20 Dez

Datas de  
chegada a Lisboa

•  9 Dias de aluguel de carro na categoria 
escolhida;

•  8 noites em apartamento duplo com café 
da manhã;

Incluso:

Portugal Autêntico Desde 742€ | 9 Dias | PV02

Évora

Itinerário:
universidade (uma das mais antigas da Europa). Hospe-
dagem no hotel Vila Galé Coimbra **** ou similar.

05º Dia: Coimbra / Fátima / Batalha / Alcobaça / 
Nazaré / Óbidos / Lisboa (280 Km)
Em Fátima visite o santuário e prossiga para os lindíssi-
mos Mosteiros da Batalha e Alcobaça. Faça uma parada 
na Nazaré e continue depois até à vila medieval de Óbi-
dos. Hospedagem no Hotel Mundial **** ou similar

06º Dia:  Lisboa
Desfrute de Lisboa, das suas principais ruas e praças, dos 
seus bairros, dos seus monumentos e museus. À noite, 
terá reservado um jantar bem português com bacalhau 
e um bom vinho, acompanhado pelos acordes do Fado. 

07º Dia: Lisboa / Sintra / Colares / Cascais / 
Estoril / Lisboa (80 Km)
Em Sintra, não perca os fabulosos Palácios. Vá até ao 
ponto mais ocidental da Europa, o Cabo da Roca e con-
tinue depois ao longo da costa passando por Cascais e 
Estoril, até chegar a Lisboa.
           
08º Dia: Lisboa

 Entrega do Carro no balcão da AVIS no Aeroporto de Lis-
boa. Fim dos nossos serviços.

01º Dia: Porto
 Chegada ao aeroporto do Porto e retirada do carro 

no balcão da AVIS. Hospedagem no Hotel da Musica **** 
ou similar

02º Dia: Porto
O Porto é famoso no mundo inteiro pelos seus fabulosos 
vinhos. Terá agendada visita a uma das caves do Vinho do 
Porto com degustação de vinhos, seguida de um delicioso 
almoço.

03º Dia: Porto / Braga / Guimarães / Douro (205 Km)
Parta em direção às históricas cidades de Braga e Guima-
rães. Continue depois até à região do Douro. Hospedagem 
no Hotel Douro Palace **** ou similar
 
04º Dia: Douro / Lamego / Viseu / Coimbra (180 km)
Visita a uma quinta vinícola do Douro onde irá conhe-
cer 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 esque-
ça de provar a famosa bôla de carnes. Faça uma parada 
em Viseu e prossiga até Coimbra, cidade famosa por sua 

Diárias até 20 Dez

Datas de  
chegada ao Porto

•  8 Dias de aluguel de carro na categoria 
escolhida;

•  7 noites em apartamento duplo com café 
da manhã;

•  Visita às caves de vinho do Porto com 
prova de vinho, seguido de almoço;

•  Visita a Quinta no Douro com almoço e 
prova de vinhos;

•  Em Lisboa jantar em restaurante típico 
de Fado.

Incluso:

Sabores de Portugal Desde 841€ | 8 Dias | PV03

Gastronomia
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Portugal ao Volante – 
Tarifas

Portugal  
e Espanha

13

Pegue no carro e parta à descoberta de Portugal!  
Tenha a liberdade de conhecer e desfrutar de cada lugar ao seu ritmo, de ter conta-
to com o povo português, com as raízes, as crenças, os sabores…

3 opções  
de Self drive

Preço  
por  

pessoa

03 Jan a 15 Mar 
+ 01 Nov a 

20 Dez

16 Mar a 
20 Abr + 01 Jul 

a 27 Ago

21 Abr a 30 
Jun + 28 Ago a 

31 Out

Carro GRUPO C - VOLKSWAGEN POLO ou similar
PV1 02 PAX 487 € 601 € 687 €
PV2 02 PAX 772 € 923 € 987 €
PV3 02 PAX 869 € 995 € 1.112 €

Carro GRUPO F - FORD FOCUS SW ou similar
PV1 04 PAX 463 € 559 € 664 €
PV2 04 PAX 742 € 871 € 958 €
PV3 04 PAX 841 € 948 € 1.086 €

Carro GRUPO K - MERCEDES VITO ou similar

PV1
05 PAX 507 € 641 € 745 €
06 PAX 493 € 606 € 699 €
07 PAX 475 € 583 € 675 €
08 PAX 470 € 571 € 652 €

PV2
05 PAX 797 € 972 € 1.059 €
06 PAX 780 € 929 € 1.001 €
07 PAX 758 € 900 € 972 €
08 PAX 751 € 886 € 943 €

PV3
05 PAX 891 € 1.039 € 1.177 €
06 PAX 875 € 1.000 € 1.125 €
07 PAX 856 € 974 € 1.099 €
08 PAX 849 € 961 € 1.072 €

Preços por pessoa em apartamento duplo. Em triplo, terceira pessoa com desconto de 5%.

Preços por pessoa (Minimo 2 pessoas) (Em Euros)

•  Acomodação em apto. duplo com 
café da manhã conforme programa 
escolhido;

•  Aluguel de carro AVIS da categoria 
selecionada com quilómetros 
ilimitados, cobertura para 
colisão, proteção para furto e seguro 
de responsabilidade civil. 

Não Incluso:
•  Combustível;
•  Suplemento segundo condutor;
•  Taxa turística.

Incluso:

Óbidos

Criámos três itinerários pensando em quem procura a 
autenticidade e valoriza a liberdade:

PV1   O melhor de Portugal.
PV2   Portugal Autêntico.
PV3   Sabores de Portugal.

7, 8, 9
Dias

Desde

470
€

Sintra
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Vinhos e Sabores14
Portugal  
e Espanha

Categoria de hotel 01 Jan a 15 Mar + 
01 Nov a 20 Dez

16 Mar a 30 Abr + 
01 Jul a 25 Ago

01 Mai a 30 Jun + 
26 Ago a 31 Out

Hotel Roma *** ou similar

Em duplo 788 € 805 € 842 €
Suplemento single 182 € 199 € 221 €

Hotel Turim Saldanha **** ou similar

Em duplo 806 € 845 € 883 €
Suplemento single 200 € 239 € 260 €

Preços por pessoa (Minimo 2 pessoas) (Em Euros):

Categoria De Hotel 01 a 20 Abr + 01 Jul a 20 Ago 21 Abr a 31 Mai + 21 Ago a 31 Out

Hotel da Música + Hotel Régua Douro **** ou similar

Em duplo 929 € 960 €
Suplemento single 279 € 308 €

Preços por pessoa (Minimo 2 pessoas) (Em Euros):

Itinerário:
Patrimônio Mundial. Irá conhecer a região de Colares, 
onde se produz o famoso vinho de Colares, o qual terá 
oportunidade de provar. Visitará as sofisticadas e cos-
mopolitas vilas de Cascais e Estoril, conhecidas como 
Riviera portuguesa. Regresso a Lisboa e hospedagem.

03º Dia: Lisboa / Azeitão / Lisboa
Café da manhã. Saída em direção a Azeitão para à Casa 
Museu José Maria da Fonseca. Visita ao Jardim e ade-
gas com prova de vinhos e sabores. Regresso a Lisboa 
e tarde livre para desfrutar da cidade. À noite, jantar e 
show de fados onde irá degustar os sabores da cozi-
nha tradicional portuguesa acompanhado de um bom 
vinho.

04º Dia: Lisboa
 Café da manhã. Traslado privativo até ao aeropor-

to de Lisboa. Quarto disponível até às 12h00.
Fim dos nossos serviços.

01º Dia: Lisboa
 Assistência à chegada ao aeroporto de Lisboa e 

traslado ao hotel da categoria selecionada. Aparta-
mento disponível após as 14h00.

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 tí-
picos e ruas estreitas, as principais avenidas e praças 
como a Praça do Comércio, o Rossio e a Avenida da Li-
berdade. Breve parada para degustar os vinhos e sa-
bores de Portugal. Almoço Livre. À tarde, a visita segue 
em direcção até à belíssima e romântica vila de Sintra, 

Itinerário:
03º Dia: Porto / Douro 
Traslado até ao cais e embarque em cruzeiro pelo Rio Dou-
ro.  Café da manhã e almoço servidos a bordo do cruzeiro. 
Chegada a Régua e visita a Quinta tradicional com degus-
tação de vinhos. Jantar e acomodação em hotel no Douro.

04º Dia: Douro / Porto
Traslado até ao cais e embarque no cruzeiro prosseguin-
do viagem pelo interior do Douro. Café da manhã e al-
moço servidos a bordo. Chegada ao Cais de Barca D’Alva 
e embarque em ônibus ou trem com destino ao Porto. À 
chegada ao Porto, traslado ao hotel e hospedagem.

05º Dia: Porto
 Café da manhã. Traslado privativo até ao aeroporto 

do Porto. Quarto disponível até às 12h00.
Fim dos nossos serviços.

01º Dia: Porto
 Assistência à chegada ao aeroporto do Porto e tras-

lado ao hotel da categoria selecionada. Apartamento dis-
ponível após as 14h00.

02º Dia: Porto
Café da manhã. Saída para tour panorâmico de meio-
dia, daquela que é a capital do Norte de Portugal e 
Patrimônio Mundial: a cidade do Porto. Com um im-
portante e incrível centro histórico, o Porto está re-
pleto de monumentos e memórias ricas em história, 
tradição e cultura. Visita à Caves do Vinho do Porto 
com degustação, seguido de almoço. Tarde livre. Hos-
pedagem.

Adega

Segunda a quinta-feira até 20 Dez.

Datas de  
chegada a Lisboa

Abr a Jun + Set a Out:  
Quarta-feira e quinta-feira.
Jul e Ago: Domingo.

Datas de  
chegada ao Porto

•  Traslado de chegada e saída em Lisboa;
•  Serviços privativos com motorista de tu-

rismo experiente e credenciado;
•  3 Noites com café da manhã na categoria 

de hotel escolhido;
•  prova de vinho em Lisboa;
•  Visita a adega de colares com prova;
•  Visita a caves Jose Maria da Fonseca ou 

similar com prova;
•  show de fado com jantar.

Não incluso:
•  Passagens aéreas
•  Despesas de carater pessoal;
•  Taxa turística.

Incluso:

•  Traslado de chegada e saída no Porto;
•  Tour privativo no Porto com visita a Caves 

do Vinho do Porto (2.º Dia);
•  3 Noites no Porto com café da manhã;
•  1 Noite no Douro com café da manhã;
•  Cruzeiro de 2 dias pelo Douro;
•  3 Almoços (dia 02, 03 e 04 do itinerário);
•  1 Jantar (dia 03 do itinerário).

Não incluso:
•  Passagens aéreas;
•  Despesas de carater pessoal;
•  Taxa turística.

Incluso:

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

Nota

Por questões operacionais, poderá ser alterada a 
ordem das visitas

Nota

Vinhos e Sabores de Porto & Douro Desde 929€ | 5 Dias

Vinhos e Sabores de Lisboa Desde 788€ | 4 Dias

Prova de Vinhos

Viagem Privativa

Viagem Privativa

NOVIDADE 2018/19
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Datas de partida: 
Segunda e terça-feira até 12 Dez

Datas de  
chegada a LisboaItinerário:

Alentejano  onde terá almoço seguido de visita a Caves 
e adegas com prova de vinho. Regresso a Lisboa. Hos-
pedagem.

05º Dia: Lisboa / Porto
Café da manhã. Traslado à estação de trem. Embarque 
em trem Intercidades até à cidade do Porto. Assistência 
e traslado privativo desde a estação de trem até ao hotel 
da categoria selecionada. Apartamento disponível após 
as 14h00.

06º Dia: Porto
Café da manhã. Saída para tour panorâmico de meio-dia, 
daquela que é a capital do Norte de Portugal e Patrimó-
nio Mundial pela UNESCO: a cidade do Porto. Com um im-
portante 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 degus-
tação, seguido de almoço. À tarde, saída em direção à 
Quinta da Aveleda (ou Solar de Mateus dependendo da 
disponibilidade). A visita terminará com degustação de 
vinhos. Regresso ao Porto. Hospedagem.

07º Dia: Porto / Douro / Porto
Após café da manhã no hotel. Passeio pelo Vale do Douro 
com visita a três diferentes quintas de produção de vinho 
onde poderá degustar as variedades de vinho produzidas 
no Vale do Douro. Visita a uma mansão tradicional do Dou-
ro onde irá degustar o precioso néctar. Continuação para 
visita a uma quinta familiar e simples, a Quinta de Marro-
cos onde ao almoço irá saborear algumas iguarias da gas-
tronomia portuguesa acompanhadas por um bom vinho de 
mesa aqui produzido. Viagem em direção à Quinta do Seixo 
com a sua espantosa vista, de cortar a respiração, sobre o 
rio Douro. Visita guiada à adega, à garrafeira e aos lagares 
seguida de prova. Regresso ao Porto. Hospedagem

08º Dia: Porto
 Café da manhã. Traslado privativo até ao aeroporto 

do Porto. Quarto disponível até às 12h00.
Fim dos nossos serviços.

01º Dia: Lisboa
 Assistência à chegada ao aeroporto de Lisboa e 

traslado ao hotel da categoria selecionada. Apartamento 
disponível após as 14h00.

02º Dia: Lisboa / Sintra / Cascais / Estoril / 
Lisboa
Café da manhã. Saída para tour panorâmico visitando os 
pontos mais importantes da capital e maior cidade de 
Portugal: Lisboa. Irá conhecer a Lisboa monumental e 
também a Lisboa tradicional com os seus bairros típicos 
e ruas estreitas, as principais avenidas e praças como a 
Praça do Comércio, o Rossio e a Avenida da Liberdade. 
Breve parada para degustar os vinhos de Portugal. Al-
moço Livre. À tarde, a visita segue em direção até à belís-
sima e romântica vila de Sintra, Patrimônio Mundial. Irá 
conhecer a região de Colares, onde se produz o famoso 
vinho de Colares, o qual terá oportunidade de provar. Vi-
sitará as sofisticadas e cosmopolitas vilas de Cascais e 
Estoril, conhecidas como Riviera portuguesa. Regresso a 
Lisboa Hospedagem.

03º Dia: Lisboa / Azeitão / Évora
Café da manhã. Saída em direção a Azeitão para visita à 
Quinta da Bacalhoa, jóia da azulejaria portuguesa. Aqui 
encontrará peças únicas de colecção de arte privada, 
jardins e vinhas, e o primeiro exemplar de azulejo data-
do em Portugal. Terminará com uma prova de vinhos da 
região. Almoço livre. Saída em direcção à encantadora 
cidade de Évora, classificada como Patrimônio Mundial. 
Visita panorâmica da cidade com parada para degustar 
os famosos vinhos alentejanos. Hospedagem.

04º Dia: Evora / Monsaraz / Lisboa
Café da manhã e partida para visita à bonita vila medie-
val de Monsaraz. O castelo com a sua panorâmica única 
sobre o Lago Alqueva irá fazê-lo viajar no tempo. Conti-
nuação da viagem até uma Quinta de produção de vinho 

Incluso:
•  Traslado de chegada e saída em Lisboa 

e Porto;
•  Serviços privativos com motorista de tu-

rismo experiente e credenciado conforme 
itinerário;

•  3 Noites em Lisboa com café da manhã 
na categoria de hotel escolhido;

•  1 Noite em Évora com café da manhã na 
categoria de hotel escolhido;

•  3 Noites no Porto com café da manhã na 
categoria de hotel escolhido;

•  Bilhetes Lisboa/ Porto em trem Interci-
dades 1ª Classe;

•  3 Almoços (dia 04, 06 e 07 do itinerário).

Não incluso:
•  Passagens aéreas;
•  Despesas de carater pessoal;
•  Taxa turística.

Incluso:

Nota: Por questões operativas, poderá ocorrer alte-
ração da ordem das visitas e/ou a substituição por 
outras vinícolas de igual ou superior categoria.

Nota

Monsaraz

8
Dias

Desde

2.149
€

REF.: FIT-004

Vale do Douro

Viagem Privativa

Rota dos Vinhos 
de Portugal

Portugal  
e Espanha

15

Categoria de Hotel 01 Jan a 15 Mar +
01 Nov a 12 Dez

16 Mar a 20 Abr +
01 Jul a 20 Ago

21 Abr a 30 Jun +
23 Ago a 31 Out

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

Em duplo 2.149 € 2.243 € 2.288 €
Suplemento single 433 € 500 € 559 €

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

Em duplo 2.199 € 2.278 € 2.319 €
Suplemento single 485 € 556 € 599 €

Preços por pessoa (Minimo 2 pessoas) (Em Euros):



Adega

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

Nota
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Portugal em TremPortugal  
e Espanha
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Itinerário:
05º Dia: Lisboa / Coimbra
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.

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). 

07º Dia: Coimbra / Porto
Após café da manhã, transfer até à estação de trem e 
viagem em trem Intercidades em 1ª Classe até à cida-
de do Porto. À chegada, assistência e traslado ao hotel. 
Hospedagem

08º Dia: Porto
Café da manhã. Saída em tour regular guiado pela cidade 
do Porto, capital do norte de Portugal e Patrimônio Mun-
dial. Terá oportunidade de visitar os locais mais ricos em 
tradição e cultura e as principais ruas e praças do centro 
histórico. Tarde livre. Sugerimos um tour de meio-dia à 
bonita cidade de Aveiro, conhecida como a Veneza Por-
tuguesa (opcional). 

09º Dia: Porto
 Café da manhã no hotel. Em hora a determinar tras-

lado ao aeroporto. (Check out no hotel até às 12h00). 
Fim dos nossos serviços.

01º Dia: Lisboa
 Chegada ao aeroporto de Lisboa. Assistência e 

traslado ao hotel. (Caso a hora de chegada não per-
mita ainda o check-in, será dada a possibilidade de 
guardar a bagagem). Tempo livre para atividades pes-
soais.

02º Dia: Lisboa / Évora
Traslado pela manhã até à estação de trem e embar-
que 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.

03º Dia: Évora / Lisboa
Café da manhã. Terá tempo livre para desfrutar da cida-
de 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.

04º Dia: Lisboa
Saída para visita panorâmica regular da cidade de Lisboa, 
visitando os pontos históricos mais importantes da ca-
pital 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. Suge-
rimos passeio às lindíssimas cidades de Sintra, Cascais e 
Estoril (opcional).

Diárias até 20 Dez

Datas de  
chegada a Lisboa

•  8 noites de hospedagem com café da 
manhã na categoria de hotéis escolhidos;

•  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 Monsa-
raz (privativo);

•  Bilhete de trem Intercidades Lisboa / 
Coimbra em 1ª Classe;

•  Visita panorâmica de meio dia de Coim-
bra (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.

Incluso:

Évora

9
Dias

Desde

1.082
€

REF.: FIT-005

Categoria de hotel 04 Jan a 15 Mar +  
01 Nov a 20 Dez 16 Mar a 20 Abr 21 Abr a 30 Jun +

28 Ago a 31 Out

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

Em duplo 1.082€ 1.139€ 1.185€
Suplemento single 739€ 801€ 833€

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

Em duplo 1.129€ 1.219€ 1.269€
Suplemento single 779€ 849€ 876€

Preços por pessoa (Minimo 2 pessoas) (Em Euros):

SUPLEMENTO PLUS

299€ Lisboa

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

Nota



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

05º Dia:  Coimbra
Saída pela manhã para visita a Coimbra uma das mais 
antigas Universidades no Mundo, eleita Patrimônio Mun-
dial. Surpreende-nos o esplendor da sua Biblioteca Bar-
roca e das suas tradições na música e traje universitário. 
Ainda em Coimbra, a igreja de Santa Clara, em cujo reli-
cário 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 Bus-
saco, para visita a magnifica mata e Palácio. Almoço e 
continuação para Aveiro para visita, cujos ex-líbris são os 
seus canais, os coloridos barcos moliceiros e o delicioso 
doce “Ovos-moles”. Regresso a Coimbra ao final da tarde.

06º Dia: Coimbra / Porto
Café da manhã no hotel. Assistência e traslado até à es-
tação de trem. (Check out no hotel até às 12h00). Em-
barque em trem intercidades, 1º Classe com destino ao 
Porto. Chegada ao Porto, assistência e traslado ao Hotel. 
(Caso a hora de chegada não permita ainda o check-in, 
será dada a possibilidade de guardar a bagagem). Tempo 
livre para atividades pessoais.

07º Dia: Porto
Café da manhã. Saída para um tour panorâmico de meio 
dia para conhecer alguns dos principais pontos de inte-
resse da cidade do Porto. Visita às caves do vinho do Por-
to 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.

01º Dia: Lisboa
 Chegada ao aeroporto de Lisboa. Assistência e tras-

lado ao Hotel. (Caso a hora de chegada não permita ainda 
o check-in, será dada a possibilidade de guardar a baga-
gem). 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 portugue-
sa, 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. Al-
moço livre. À tarde passeio à belíssima Sintra e sua bela 
Serra, o famoso Cabo da Roca que é o ponto mais ociden-
tal do Continente Europeu, a bonita vila de pescadores 
de Cascais e a cosmopolita vila do Estoril onde se pode 
encontrar o Casino do Estoril, o maior Casino da Europa.

03º Dia: Lisboa / Óbidos / Alcobaça / 
Batalha / Fátima / Lisboa
Saída em direção à vila medieval de Óbidos, com as suas 
ruas estreitas, rústicas casas brancas, o castelo e as suas 
muralhas. Continuação até ao Mosteiro de Alcobaça e vi-
sita 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 Fáti-
ma 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 
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Lisboa, Coimbra e Porto18
Portugal  
e Espanha

Categoria 04 Jan a 15 Mar + 
01 Nov a 22 Dez

16 Mar a 20 Abr +  
01 Jul a 22 Ago

21 Abr a 30 Jun +  
23 Ago a 31 Out + 23 Dez 

2018 a 03 Jan 2019

Em duplo 1.639 € 1.699 € 1.789 €
Suplemento single 459 € 519 € 589 €

Preços por pessoa (Minimo 2 pessoas) (Em Euros):

Desde

1.639
€

8
Dias

REF.: FIT-006

Diárias.

Datas de  
chegada a Lisboa

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

Não Incluso:
•  Passagens aéreas;
•  Despesas de carater pessoal;
•  Taxa turística.

Incluso:

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

Nota

Lisboa

Coimbra

Viagem Privativa
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Portugal em 2 CidadesPortugal  
e Espanha

19

Itinerário:
05º Dia: Porto
Café da manhã. Saída para um tour panorâmico de meio 
dia para conhecer alguns dos principais pontos de in-
teresse da cidade do Porto. Tempo livre para almoço. À 
tarde, um passeio de barco no rio Douro de aproximada-
mente 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, ca-
pital 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 (opcio-
nal)  pela belíssima região do vale do Douro onde ao lon-
go das suas escarpas inclinadas poderá apreciar a beleza 
estonteante das vinhas que dão origem ao vinho portu-
guês mais famoso no mundo inteiro - o vinho do Porto. 
Poderá ver com os seus olhos aquela que foi a primei-
ra região demarcada de vinhos do mundo. 

08º Dia: Porto
 Café da manhã no hotel. Em hora a determinar tras-

lado ao aeroporto. (Check out no hotel até às 12h00). 
Fim dos nossos serviços.

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 baga-
gem). Tempo livre para atividades pessoais.

02º Dia: Lisboa
Café da manhã. Saída para visita panorâmica de Lisboa 
e os pontos históricos mais importantes da capital por-
tuguesa tais como o Mosteiro dos Jerônimos, a Torre de 
Belém, o Padrão dos Descobrimentos, o Rossio, a Praça 
do Comércio e muitos outros. Tarde livre. 

03º Dia: Lisboa
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos um passeio a Sintra, 
Cascais e Estoril (opcional). À noite uma bela maneira de 
se despedir de Lisboa será jantando numa casa de fados 
tradicional, degustando a ótima gastronomia portuguesa 
ao som de um fado cheio de amor e saudade (opcional).

04º Dia: Lisboa / Porto
Após café da manhã, traslado até ao Terminal Rodoviário. 
Viagem em ônibus até à segunda maior cidade do país, a 
cidade do Porto (300 km). À chegada ao Porto, assistên-
cia e traslado ao hotel. Hospedagem.

Diárias.

Datas de  
chegada a Lisboa

•  Traslado de chegada e saída em Lisboa;
•  Hospedagem com café da manhã na ca-

tegoria de hotel escolhido;
•  Visita panorâmica de Lisboa;
•  bilhete de Bus Lisboa/ Porto;
•  Visita panorâmica do Porto;
•  Cruzeiro das Pontes no Douro durante 

1 hora;
•  Traslado de chegada e saída em Porto;

Suplemento Plus
•  Tour de meio dia a Sintra, Cascais e Es-

toril;
•  Show de Fados e Folclore com jantar;
•  Tour de dia inteiro a Braga e Guimarães 

com almoço incluído;
•  Tour de dia inteiro à região do Douro com 

almoço incluído.

Não incluso:
•  Passagens aéreas;
•  Despesas de carater pessoal;
•  Taxa turística.

Incluso:

Lisboa

8
Dias

Desde

696
€

REF.: FIT-007

Categoria 03 Jan a 15 Mar +
01 Nov a 20 Dez

16 Mar a 20 Abr +
01 Jul a 27 Ago

21 Abr a 30 Jun +
28 Ago a 31 Out +

21 Dez a 03 Jan 2019

Hotel Roma + Grande Hotel do Porto *** ou similar

Em duplo 696 € 755 € 799 €
Suplemento single 497 € 545 € 588 €

Hotel Lutecia + Hotel Vila Galé Porto **** ou similar

Em duplo 742 € 838 € 875 €
Suplemento single 546 € 648 € 689 €

Preços por pessoa (Em Euros):

SUPLEMENTO PLUS

350 €

Nota: Suplemento por pessoa para viagem em trem Intercidades 1ª classe (opcional): 27€. Porto

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

Nota

Guias Locais
falando Português
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Extensão à Ilha da Madeira20
Portugal  
e Espanha

Estrelícia

Extensão à Ilha da Madeira Desde 228€ | REF.: FIT-008 | 4 Dias

Itinerário:
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. Hospe-
dagem.  

03º Dia: Funchal
 Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos passeio 
opcional a Porto Moniz ou a Santana. 

04º Dia: Funchal
 Café da manhã no hotel. Em hora a determinar tras-

lado ao aeroporto. (Check out no hotel até às 12h00). 
Fim dos nossos serviços.

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.

02º 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 

Diárias até 22 Dez.

Datas de  
chegada ao Funchal

Preço por pessoa, incluindo assistência e 
uma mala por pessoa. Ida aeroporto/hotel 
em Funchal ou volta.
1 pax: 33 € / 2 pax: 20 € / 3 a 8 pax: 16 €.

 Traslados no
Funchal

Datas de Partida
04 Jan a 20 Mar 

+ 01 Nov a 
23 Dez

21 Mar a 14 Abr 
+ 07 Maio a 

30 Jun 

01 Jul  
a  

31 Out

15 Abr a  
06 Maio 

(Festa da Flor)

Hotel Carlton Madeira ***** ou similar

Em duplo 319 € 339 € 369 € 762 €
Suplemento single 222 € 240 € 271 € 588 €
Noite extra / pessoa em duplo 81 € 93 € 97 € 99 €
Noite extra em Single 143 € 155 € 175 € 179 €

Hotel Alto Lido **** ou similar

Em duplo 276 € 306 € 332 € 670 €
Suplemento single 197 € 219 € 245 € 468 €
Noite extra / pessoa em duplo 68 € 79 € 87 € 86 €
Noite extra em Single 123 € 141 € 160 € 159 €

Hotel Dorisol Buganvília *** ou similar

Em duplo 228 € 284 € 267 € 506 €
Suplemento single 162 € 188 € 206 € 387 €
Noite extra / pessoa em duplo 58 € 72 € 68 € 84 €
Noite extra em Single 96 € 123 € 126 € 158 €

Preços por pessoa (Em Euros):

Tour Duração Saídas Horário Preço

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.

Meio dia. Quintas e sábados.
 Exceto dia 25 Dez e 01 Jan 08h30  35 €

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

Dia 
inteiro. 

Inclui 
almoço

Terças, quintas e 
sábados.

Exceto dia 25 Dez e 01 Jan
8h15 66 €

Santana. Partida em direção á Camacha, local conhecido pela indústria do vime e pelo seu folclore. Subida 
até ao Pico do Arieiro, o terceiro cume mais alto da ilha, (1.818m de altitude) de onde poderá desfrutar da lu-
xuriante 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. 

Dia 
inteiro. 

Inclui 
almoço

Segundas, quartas e 
sextas.

Exceto dia 25 Dez e 01 Jan
08h15 66 €

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 paisa-
gem sobre o Curral das Freiras, vila situada num profundo vale. Descida até ao centro para saborear uma das 
bebidas madeirenses mais apreciadas – Ginja.

Meio dia Segundas e quartas. 
Exceto dia 25 Dez e 01 Jan 14h00 39 €

Noite Tipica com jantar. Um ambiente de festa, gastronomia e danças tradicionais juntos numa noite 
inesquecível! Delicie-se com os sabores típicos da Madeira: prove a “Espetada Madeirense” acompanhada de 
milho frito. Espetáculo folclórico de danças e cantares da Madeira. 

Aprox. 
3 hrs. 

Inclui Jantar

Quintas e Sábados. 
Exceto dia 24, 25, 31 Dez e 

01 Jan
19h15 51 €

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, Ca-
lheta, visita à Casa museu Cristóvão Colombo. Almoço incluído. Tarde livre. Regresso em ferryboat ao Funchal.

Dia 
inteiro. 

Inclui 
almoço

Segundas, quartas, 
quintas, sábados e 

domingos 
Exceto dia 25 Dez e 01 Jan

08h00 180 €

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

Guias Locais
falando Português
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Jan a Mar + Nov e Dez: Terça-feira, Sexta-
feira e Sábado até 18 Dez;
Abr a Out: Diário.

Datas de  
chegada a LisboaItinerário:

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 Merca-
do. 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 re-
gresso à cidade do Funchal será pela Encumeada, mon-
tanha 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 es-
trada escavada na rocha, agora não recomendada ao 
trânsito. Passando por São Vicente, se atravessa a famo-
sa floresta Laurissilva (classificada pela UNESCO, como 
Património Mundial da Humanidade). Hospedagem.

06º Dia: Funchal
Café da manhã. Partida em direção à Camacha, local co-
nhecido pela indústria do vime e pelo seu folclore. Subi-
da 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 Ribei-
ro Frio, onde poderá fazer um passeio a pé de 25 minu-
tos ao longo de uma levada (canais de irrigação da ilha), 
permitem uma incrível comunhão com a natureza. Saída 
para a costa norte até o Faial (almoço). Continuação do 
passeio até Santana, conhecida pelas casas cobertas de 
colmo, uma das imagens tradicionais da ilha. Regresso 
ao Funchal visitando Porto da Cruz, Portela e Machico, 
local onde desembarcaram os primeiros navegadores.  
Hospedagem.

07º Dia: Funchal / Lisboa
Café da manhã e em hora a determinar localmente, 
transporte ao aeroporto com destino a Lisboa. Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem

08º Dia: Lisboa / Brasil
 Café da manha. Em hora a determinar traslado ao 

aeroporto.
Fim dos nossos serviços.

01º Dia: Lisboa 
 Chegada ao aeroporto de Lisboa. Assistência e tras-

lado ao hotel. (Caso a hora de chegada não permita ainda 
o check–in, será dada a possibilidade de guardar a baga-
gem). Hospedagem no hotel da categoria escolhida.

02º Dia: Lisboa
Após o café da manhã, pick up para circuito regular de 
meio-dia à descoberta da cidade das sete colinas, pelos 
seus monumentos, praças e avenidas. Tarde livre. À noite 
traslado a um restaurante típico para jantar e assistir ao 
show de fados. Regresso ao hotel e hospedagem.

03º Dia: Lisboa / Funchal
Café da manhã e traslado para o aeroporto, para seguir 
em voo com destino ao Funchal. Assistência à chegada 
e traslado ao hotel. Resto de dia livre para descobrir as 
belezas desta cidade.

04º Dia: Funchal
Café da manha e saída para meio-dia de visita de cida-
de percorrendo vários pontos de interesse turístico tais 
como: O mercado com a sua exposição de flores, frutos 
e variedades de peixe. Visita à Fabrica de Bordados tra-
dicionais 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 apro-
veitar para efectuar a descida no típico carro de cesto. 
De regresso ao Funchal, passagem pela Adega de Vinhos 
Oliveiras. Tarde livre. À noite, saída para jantar típico, sa-
boreando a famosa espetada madeirense e apreciando o 
folclore da Madeira, numa “noite típica”.

05º Dia: Funchal
Café da manhã e saída para visita de dia inteiro a Porto 
Moniz. Uma visita completa pela zona oeste da Madeira, 
visitando a vila piscatória de Câmara de Lobos. Seguindo 

•  Traslados aeroporto / Hotel / Aeroporto;
•  3 noites em Lisboa na categoria de hotel 

escolhido;
•  4 noites no Funchal  na categoria de hotel 

escolhido;
•  Meio-dia visita de cidade em Lisboa;
•  Show de fados com jantar;
•  Tour dia inteiro a Porto Moniz com al-

moço;
•  Tour dia inteiro a Santana com almoço;
•  Meio-dia visita de cidade Funchal;
•  Noite Tipica com jantar regional e Fol-

clore.

Não incluso:
•  Passagem aérea;
•  Despesas de carater pessoal;
•  Taxa turística.

Incluso:

Por questões operativas a ordem dos tours poderá 
ser alterada

Nota

Madeira

Lisboa

8
Dias

Desde

888
€

REF.: FIT-009

Lisboa e Ilha da MadeiraPortugal  
e Espanha

21

Datas de Partida
04 Jan a 20 Mar 

+ 01 Nov a 
18 Dez

21 Mar a 14 Abr  
+  06 Mai a 

30 Jun

01 Jul  
a  

31 Out

15 Abr  
a  

05 Mai

Hotel Lutécia + Hotel Alto Lido **** ou similar

Em duplo 959 € 1.065 € 1.100 € 1.320 €
Suplemento single 532 € 642 € 677 € 849 €

Hotel Roma + Hotel Dorisol Buganvília *** ou similar

Em duplo 888 € 1.010 € 987 € 1.280 €
Suplemento single 484 € 558 € 581 € 819 €

Preços por pessoa (Em Euros):

Guias Locais
falando Português
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Extensão à 
Ilha de São Miguel – Açores

22
Portugal  
e Espanha

Extensão à Ilha de São Miguel – Açores Desde 232€ | REF.: FIT-010 | 4 Dias

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

03º Dia: São Miguel
 Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos passeio 
opcional a Furnas e Lagoa do Fogo ou Vila do Nordeste.

04ª Dia: São Miguel
 Café da manhã no hotel. Em hora a determinar tras-

lado ao aeroporto. (Check out no hotel até às 12h00).
Fim dos nossos serviços.

01º Dia: São Miguel
 Chegada ao aeroporto de Ponta Delgada. Assistên-

cia e traslado ao Hotel. (Caso a hora de chegada não per-
mita ainda o check-in, será dada a possibilidade de guar-
dar a bagagem). Tempo livre para atividades pessoais.

02º Dia: São Miguel
Partida pela manhã em direção zona mais ocidental da 
ilha, onde as montanhas e lagoas das sete cidades estão 
situadas. Será feita uma breve parada no miradouro da 
vista do Rei, uma das mais importantes vistas panorâmi-
cas da Ilha, de onde se pode observar as famosas lago-
as: uma azul e outra verde, adormecidas dentro de uma 

Diárias até 22 Dez

Datas de  
chegada a Ponta Delgada

Preço por pessoa, incluindo assistência e 
uma mala por pessoa. Ida aeroporto/hotel 
em Ponta Delgada ou volta:
1 pax: 29 € / 2 pax: 20 € / 3 a 8 pax: 15 €.

 Traslados em Ponta Delgada 
– Ilha de São Miguel:

Datas de Partida 04 Jan a 20 Mar + 
01 Nov a 23 Dez

21 Mar a 26 Abr + 
10 a 31 Mai +  
01 a 10 Out

22 Abr a 08 Mai +  
01 Jun a 30 Set

Hotel Marina Atlântico **** ou similar

Em duplo 275 € 354 € 385 €
Suplemento single 243 € 269 € 300 €
Noite extra / pessoa em duplo 68 € 79 € 87 €
Noite extra em Single 123 € 141 € 160 €

Hotel Vila Nova *** ou similar

Em duplo 232 € 275 € 319 €
Suplemento single 196 € 210 € 239 €
Noite extra / pessoa em duplo 56 € 71 € 68 €
Noite extra em Single 93 € 103 € 120 €

Preços por pessoa com café da manhã (Em Euros):

Tour Duração Saídas Horário Preço

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

Meio dia. Segunda  e sexta-feira. 
Exceto dia 25 Dez e 01 Jan. 14h00.  46 €

Furnas e Lagoa do Fogo. Partida de Ponta Delgada em direção à Lagoa do Fogo. Na subida faremos 
algumas paradas para apreciar as vistas e a beleza da lagoa. Continuação para a Ribeira Grande, pequena cidade 
pitoresca onde poderá apreciar a arquitetura barroca. Breve parada na plantação de chá, única na Europa. Parada 
no miradouro do Pico do Ferro de onde poderá observar a maior e mais antiga cratera vulcânica da llha, dentro da 
qual está situada a Lagoa das furnas. Almoço com degustação do famoso cozido das furnas. Em seguida continu-
ação para Vila Franca do Campo. Regresso a ponta Delgada ao final da tarde.

Dia 
inteiro. 

Inclui 
almoço

Quarta-feira e domingo.
Exceto dia 25 Dez e 01 Jan 8h30 87 €

Vila do Nordeste. Partida de Ponta Delgada em direção à vila da Povoação, lugar onde os marinheiros 
portugueses atracaram aquando da descoberta da ilha. No trajeto parada em miradou22ros e continuação até 
à Vila do Nordeste. Almoço. A viagem prossegue22 até ao Pico da Vara, a montanha mais alta da ilha. Subida ao 
salto do Cavalo, lugar de onde poderá observar praticamente toda a ilha. Uma das principais atrações da ilha são 
os magníficos miradouros e os mais esplêndidos são os do nordeste.

Dia 
inteiro. 

Inclui 
almoço

Quinta-feira e Sábado. 
Exceto dia 25 Dez e 01 Jan. 09h00 89 €

NOTA: Mínimo 2 pessoas para a realização do circuitoa.

Ilha de São Miguel (Excursões Opcionais)
Circuitos regulares com partida de Ponta Delgada:

Sete  Cidades

Ponta Delgada

Guias Locais
falando Português
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Diárias

Datas de  
chegada à TerceiraItinerário:

parada nos Arcos do Cachorro, magníficas grutas marinhas. 
Continuação pela zona dos “mistérios” (extensos campos 
de lava) até S. Roque onde visitaremos a antiga Fábrica das 
Baleias. 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 vi-
sita a este antigo centro baleeiro, primeiro local da ilha a ser 
povoado. Regresso a Madalena visitando a Igreja de S.Ma-
teus, casa de rendas e fábrica de queijo. Chegada ao cais, 
embarque em lancha e retorno a Ilha do Faial.

05º Dia: Faial / São Miguel
Café da manhã no hotel. Em horário a determinar localmen-
te 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. Breve 
parada no cimo da montanha, com magnífica vista sobre a 
ilha. Continuação até o Miradouro da Lagoa do Fogo, reserva 
natural classificada. Continuando até a Ribeira Grande e visi-
ta aos principais monumentos. Continuação até o Miradouro 
de Sta. Iria e parada 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 admira-
remos 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. A tarde visita ao Parque Terra Nostra com 
a sua grande variedade de espécies botânicas e piscina ter-
mal. Seguimos depois para as Caldeiras. Regresso a Ponta 
Delgada passando ao longo da lagoa das Furnas, Vila Franca 
do Campo e Praia de Água d’ Alto das Milícias. 

07º Dia: São Miguel
Café da manhã. Dia inteiramente livre para actividades pes-
soais.

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.

01º Dia: Ilha Terceira
 Chegada ao aeroporto da Terceira. Assistência e tras-

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

02º Dia: Ilha Terceira
Café da manhã e saída para visita à Ilha Terceira, passando 
por Praia da Vitória, visita a Igreja matriz e centro histórico, 
Serretinha, Salga e Porto Martins. Continuação para a Serra 
do Cume, Caldeira de Guilherme Moniz e Furnas do Enxofre. 
Visita. Regresso a Angra do Heroísmo. Almoço em restau-
rante local. À tarde a viagem continua até o Pico das Cru-
zinhas, São Mateus, Pico da Bagacina, região famosa pelas 
“touradas a corda”. Parada em Algar do Carvão e Biscoitos. 
Visita ao Museu do vinho. Regresso ao hotel.

03º Dia: Ilha Terceira / Faial
Café da manhã. Em hora a determinar localmente transpor-
te ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida para a 
ilha do Faial (Passagem aérea não incluída). Chegada a Hor-
ta. A tarde saída por estrada junto ao mar e a Serra da Fetei-
ra. Por Castelo Branco chegamos ao Varadouro, magnífica 
baia com termas e piscinas naturais. Pequeno passeio e vi-
sita ao Parque Florestal do Capelo. Continuação até a Ponta 
dos Capelinhos, onde a paisagem foi completamente alte-
rada: as casas e campos estão cobertas pelas cinzas vulcâ-
nicas 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 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 a Madalena. Após passagem pelo Cabeço do Chão, 

•  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.

Incluso:

Açores

8 
Dias

Desde

899
€

REF.: FIT-011

Ilha do Pico

Datas de Partida 01 Jan a 31 Mar +  
01 Nov a 19 Dez

01 Abr a 31 Mai + 
01 a 31 Out

01 Jun a 30 Set +  
20 a 31 Dez

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

Em duplo 899 € 979 € 1.083 €
Suplemento single 269 € 355 € 460 €

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

Em duplo 962 € 1.103 € 1.300 €
Suplemento single 302 € 435 € 642 €

Preços por pessoa (Minimo 2 pessoas) (Em Euros):

Guias Locais
falando Português
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Itinerário:
cies botânicas e com uma piscina termal. Regresso a Ponta 
Delgada, passando por Vila Franca e Praias de Água d’Alto e 
Praia das Milícias.

05ª Dia: Ponta Delgada / Sete cidades / 
Ponta Delgada
Café da manha no hotel e saída de Ponta Delgada em direção 
ao maciço das Sete Cidades. Parada no miradouro do Pico do 
Carvão de onde é possível ver as longas extensões de ambas 
as costas norte e sul da ilha, bem como da zona central, de-
nominada de Zona dos Picos, devido aos inúmeros cones vul-
cânicos. Continuação até ao miradouro da Vista do Rei, com 
uma paisagem sobre a lagoa das Sete Cidades no fundo de 
uma enorme cratera vulcânica. Descida até à pitoresca vila das 
Sete Cidades. O almoço será servido num restaurante local. À 
tarde, continuação em direção ao miradouro com vista sobre 
os Mosteiros, zona costeira onde as últimas erupções da ilha 
tiveram lugar. A última parada será numa das plantações de 
ananás para que se possa conhecer o modo como este fruto 
é cultivado nos Açores. Oportunidade para provar o licor de 
ananás (sujeito à disponibilidade do fornecedor). Regresso a 
Ponta Delgada.

06º Dia: Ponta Delgada / Nordeste / 
Ponta Delgada
Café de manhã no hotel e partida de Ponta Delgada rumo à Vila 
da Povoação. A Povoação localiza-se na parte sudeste da ilha, 
lugar onde atracaram aquando da descoberta da ilha e que foi 
escolhido como primeiro lugar para habitação dos primeiros 
povoadores. Continuação depois até à Ponta da Madrugada, 
um dos locais mais agradáveis da ilha sobre o mar. A viagem 
segue até à pequena Vila do Nordeste onde será servido o al-
moço. Depois do almoço, um passeio pelo centro da vila. Pros-
segue-se pelo sopé do Pico da Vara, a mais alta montanha da 
ilha, onde a variação da paisagem é realmente impressionante. 
Subida ao Salto do Cavalo de onde se tem uma panorâmica de 
praticamente toda a ilha. Umas das maiores atrações da ilha 
são os magníficos miradouros e os mais esplêndidos são os do 
Nordeste. Regresso para Ponta Delgada através da costa norte. 

07º Dia: Ponta Delgada / Lisboa
Café da manhã e traslado para o aeroporto. Saída em voo com 
destino a Lisboa (não incluso).  Chegada ao aeroporto de Lis-
boa, assistência e traslado para o hotel. Hospedagem 

08ª 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.

01º Dia: Lisboa
 Chegada ao aeroporto de Lisboa, assistência e traslado 

ao hotel. Quarto disponível apos as 14h. (Caso a hora de che-
gada não permita ainda o check –in, será dada a possibilidade 
de guardar a bagagem).  Resto do dia livre. Hospedagem.

02ª 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 jantar e 
show de fados.

03º Dia: Lisboa / Ponta Delgada
Café da manhã e traslado para o aeroporto. Saída em voo com 
destino a Ponta Delgada na Ilha de São Miguel, Açores (não 
incluso). Chegada, assistência e traslado ao hotel em Ponta 
Delgada. Almoço livre. À tarde, visita guiada a pé pelas ruas 
estreitas e típicas do centro histórico de Ponta Delgada. As 
expressões artísticas mais relevantes: a Igreja da Matriz (Igre-
ja 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. Hospedagem.

04ª Dia: Ponta Delgada / Lagoa do Fogo 
e Furnas / Ponta Delgada
Após café da manhã, saída para visita de dia intei-
ro às belezas naturais da ilha: Lagoa de Fogo e Furnas. 
A Lagoa de Fogo, no fundo da cratera de um Vulcão já extinto, 
com as suas praias de areia branca e águas tranquilas, é uma 
reserva natural. Continuação da viagem até à cidade da Ribeira 
Grande, na costa norte da Ilha, parada para visita. Em seguida 
parada no Miradouro de Santa Iria donde terá uma magnífica 
vista sobre a costa Norte da Ilha. A viagem segue em direção 
às plantações e Fábrica de Chá Gorreana. Aqui se produzem 
chás verde e preto, sendo esta uma das únicas produções de 
chá da Europa. Continuação em direção ao Miradouro do Pico 
do Ferro, com uma vista deslumbrante sobre a enorme cratera 
vulcânica onde se encontra a Lagoa e o Vale das Furnas. Des-
cida até à beira da Lagoa para ver como se cozinha o celebre 
“Cozido das Furnas”, prato que é cozinhado debaixo da terra 
junto às caldeiras por 6horas, aproveitando o calor natural da 
actividade vulcânica. Almoço em restaurante local. À tarde, 
continuação pelo vale das Furnas com as suas vinte e duas 
fontes termais constitui uma das regiões hidrológicas mais 
ricas da Europa. Visita ao Parque Terra Nostra, rico em espé-

Desde

1.099
€

8
Dias

REF.: FIT-012

Jan a Mar + Nov e Dez: 
Terça-feira, Sexta-feira e Sábado até 20 
Dez. 
Abr a Out: Diário.

Datas de  
chegada à Europa

•  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 selecio-
nado;

•  Meio-dia visita de cidade em Lisboa;
•  Show de Fado com jantar;
•  Tour dia inteiro com almoço à Lagoa do 

Fogo e Furnas;
•  Tour de dia inteiro com almoço à Lagoa 

das Sete Cidades;
•  tour pedestre na cidade de Ponta Del-

gada;
•  Tour de dia inteiro com almoço ao Nor-

deste.

Não incluso:
•  Passagem aérea;
•  Despesas de carater pessoal;
•  Taxa turística.

Incluso:

Lagoa do Fogo

Lisboa

Datas de Partida
04 Jan a 15 Mar 
+ 01 Nov a 20 

Dez

16 Mar a 27 Abr 
+ 14 a 31 Mai + 

01 a 31 Out
28 Abr a 13 Mai 01 Jun a 30 Set

Hotel Roma + Hotel Vila Nova *** ou similar

Em duplo 1.099 € 1.158 € 1.199 € 1.238 €
Suplemento single 504 € 543 € 561 € 579 €

Htl Lutecia + Hotel Royal Garden **** ou similar

Em duplo 1.119 € 1.240 € 1.278 € 1.317 €
Suplemento single 525 € 588 € 644 € 660 €

Preços por pessoa (Minimo 2 pessoas) (Em Euros):

Guias Locais
falando Português
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Itinerário: 06 º Dia: São Miguel / Ilha da Madeira 
Café da manhã e traslado para o aeroporto. Saída em voo com 
destino à Ilha da Madeira.  Chegada, assistência e traslado ao hotel 
no Funchal. Restante de dia livre para descobrir as belezas desta 
bela cidade. Hospedagem.

07 º Dia: Funchal
Café da manhã no hotel e saída para visita panorâmica aos pontos 
turísticos mais importantes da cidade do Funchal, dos seus im-
ponentes 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 me-
tros, 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 ob-
servar a antiga estrada escavada na rocha, agora não recomenda-
da 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
ÇÇCafé da manhã. Partida em direção à Camacha, local conheci-
do 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 San-
tana, 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 nave-
gadores.  Hospedagem.

10 º Dia: Ilha da Madeira / Lisboa
Café da manha e em hora a determinar localmente, transporte ao 
aeroporto com destino a Lisboa. Chegada, assistência e trasla-
do ao hotel. 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.

01º Dia: Lisboa
 Chegada ao aeroporto de Lisboa, assistência e traslado 

ao hotel. Quarto disponível após as 14h. (Caso a hora de chega-
da não permita ainda o check in, será dada a possibilidade de guar-
dar a bagagem). Restante dia livre. Hospedagem.

02º Dia: Lisboa
Café da manhã no hotel e saída para visita panorâmica aos pontos 
turísticos mais importantes da cidade: as principais avenidas e pra-
ças,  a Torre de Belém, o Mosteiro dos Jerónimos, etc. Tarde livre. 

03 º Dia: Lisboa / Ilha de São Miguel
Café da manhã e traslado para o aeroporto. Saída em voo com 
destino a Ponta Delgada na Ilha de São Miguel, Açores (não inclu-
so). 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 / Lagoa do Fogo e Furnas / 
Ponta Delgada
Após café da manhã, saída para visita de dia inteiro às belezas na-
turais da ilha: Lagoa de Fogo e Furnas. A Lagoa de Fogo, no fundo 
da cratera de um Vulcão já extinto, com as suas praias de areia 
branca e águas tranquilas, é uma reserva natural. Continuação 
da viagem até à cidade da Ribeira Grande, na costa norte da Ilha, 
parada para visita. Em seguida parada no Miradouro de Santa Iria 
donde terá uma magnífica vista sobre a costa Norte da Ilha. A via-
gem segue em direção às plantações e Fábrica de Chá Gorreana. 
Aqui se produzem chás verde e preto, sendo esta uma das únicas 
produções de chá da Europa. Continuação em direção ao Miradou-
ro do Pico do Ferro, com uma vista deslumbrante sobre a enorme 
cratera vulcânica onde se encontra a Lagoa e o Vale das Furnas. 
Descida até à beira da Lagoa para ver como se cozinha o celebre 
“Cozido das Furnas”, prato que é cozinhado debaixo da terra junto 
às caldeiras por 6horas, aproveitando o calor natural da actividade 
vulcânica. Almoço em restaurante local. À tarde, continuação pelo 
vale das Furnas com as suas vinte e duas fontes termais constitui 
uma das regiões hidrológicas mais ricas da Europa. Visita ao Par-
que Terra Nostra, rico em espécies botânicas e com uma piscina 
termal. Regresso a Ponta Delgada, passando por Vila Franca e 
Praias de Água d’Alto e Praia das Milícias. 

05º Dia: Ponta Delgada / Sete Cidades / 
Ponta Delgada
Café da manhã no hotel e saída de Ponta Delgada em direção 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 cra-
tera vulcânica. Descida até à vila das Sete Cidades. O regresso a 
Ponta Delgada parada para visita às estufas de ananás, para co-
nhecer o modo peculiar como esta fruta tropical é cultivada nos 
Açores. Irá aproveitar para saborear o famoso licor de ananás (me-
diante disponibilidade do fornecedor). Tarde livre.

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

Datas de  
chegada a Lisboa

•  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, Ho-

tel Alto Lido ou similar
•  Meio-dia visita de cidade em Lisboa
•  Tour dia inteiro com almoço à Lagoa do 

Fogo e Furnas
•  Tour de meio-dia à Lagoa das Sete Cida-

des
•  Tour dia inteiro com almoço a Porto Mo-

niz 
•  Tour dia inteiro com almoço a Santana 
•  Meio-dia visita de cidade Funchal
•  Noite Tipica Madeirense

Não incluso:
•  Passagem aérea
•  Despesas de carater pessoal;
•  Taxa turística.

Incluso:

Açores

11
Dias

Desde

1.219
€

REF.: FIT-013

Datas de Partida 04 Jan a 15 Mar + 
01 Nov a 18 Dez

16 Mar a 05 Abr 
+ 01 a 31 Out

06 Abr 
a 10 Mai 

11 Mai 
a 30 Set

Hotel Roma *** + Hotel Royal Garden **** + Hotel Alto Lido **** ou similar

Em duplo 1.219 € 1.349 € 1.688 € 1.462 €
Suplemento single 679 € 820 € 1.161 € 908 €

Preços por pessoa (Minimo 2 pessoas) (Em Euros):

Madeira

Guias Locais
falando Português
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Tour Duração Saídas Horário Preço

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.

Meio dia.
Diariamente.

(Exceto  
às Segundas Feiras)

09h00 68 €

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

Dia inteiro. 
Inclui almoço

Diariamente.
(Exceto  

às Segundas Feiras)
09h00 114 €

Toledo. Visita panorâmica pela cidade e passeio pela parte antiga incluindo o interior da monumental  Cate-
dral, magnifico exemplo do estilo Gótico. Meio dia Diariamente 09h00  / 

15h00 54 €

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

Dia inteiro. 
Inclui almoço

Diariamente.
de Abr a Out 09h00 97€

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.

Dia inteiro. 
Inclui almoço

Diariamente.
de 

Abr a Out
09h00 108€

Madri (Excursões Opcionais)
CIRCUITOS REGULARES – Preços por pessoa (Em Euros):

Madri

Madri

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

03º Dia: Madri
Café da manhã no hotel. Dia livre para compras ou ativida-
des pessoais. Hospedagem.

04º Dia: Madri
 Café da manhã no hotel. Assistência e traslado ao ae-

roporto. (Check out no hotel até às 12h00).

Fim dos nossos serviços.

01º Dia: Madri
 Chegada ao aeroporto de Madri. Assistência e trasla-

do 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 

Datas de Partida Nov 2018 a Mar 2019 Abr a Out 2018

Hotel Gran Versalles / Mayorazgo ****

Duplo 331 352
Suplemento Single 160 173
Noite extra duplo 58 78
Noite extra Single 109 136

Preços por pessoa com café da manhã (Em Euros):

Diárias (Todo o ano)

Datas de  
chegada a Madri

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

Incluso:

Desde

331
€

4
Dias

REF.: FIT-EXM

Guias Locais
falando Espanhol
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Circuitos Regulares 
desde Madri

Portugal  
e Espanha

27

Itinerário:
06º Dia (Sexta): Valência / Barcelona
Café da manhã e tempo livre. A meio da manhã partida em di-
reção à cidade de Barcelona. Chegada e restante dia livre. Hos-
pedagem.

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. Con-
tinuação da viagem em direção a Madri. Chegada e Hospedagem.

09º Dia (Segunda): Madri
 Café da manhã no hotel. Assistência e traslado ao aeropor-

to. (Check out no hotel até às 12h00).
Fim dos nossos ser viços.

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 Hospe-
dagem. 

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 con-
junto 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. Hos-
pedagem.

Todo o ano Domingos.

Datas de  
chegada a Madri

•  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;
•  Tudo o que não esteja no programa

Incluso:

Andaluzia, Valencia e Barcelona Desde 1.090€ | 9 Dias | 3 Refeições

Cidade Hotel / Categoria

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

Hotéis Previstos
Categoria Temp. Única

Duplo 1.090
Supl. Single 500
Supl. Jul, Ago, Set, Out 58
Supl. 25 Mar + 15 Abril 2018 115

Preços por pessoa (Em Euros)

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

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 hospe-
dagem.

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

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

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. 
Hospe dagem.

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 Extrema-
dura. 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.

Todo o ano Sextas.

Datas de  
chegada a Madri

•  Guia em idioma espanhol;
•  Traslado de chegada e saída em Madri; 
•  5 noites de hospedagem com café da manhã;
•  Circuito em ônibus de turismo conforme iti-

nerário;
•  Jantares em Sevilha;
•  Jantar em Córdoba;
•  Passagem de Trem-bala AVE Classe Turística.
Não incluso:
•  Passagem aérea;
•  Tudo o que não esteja no programa

Incluso:

Cáceres, Córdoba e Sevilha Desde 740€ | 6 Dias | 3 Refeições

Categoria Temp. Única

Duplo 740
Supl. Single 330
Supl. Jul, Ago, Set, Out 30
Supl. 23 e 30 Mar + 20 Abr de 2018 115

Preços por pessoa (Em Euros)

Cidade Hotel / Categoria

Madri Florida Norte ****
Sevilha NH Viapol ****
Córdoba NH Cordoba Guadalquivir ****

Hotéis Previstos

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

roporto. (Check out no hotel até às 12h00).  
Fim dos nossos ser viços.

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 

Todo o ano Terças.

Datas de  
chegada a Madri

•  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 iti-

nerário;
•  Visita panorâmica de Madri;
•  Passagem de Trem-bala AVE Classe Turística.
Não incluso:
•  Passagem aérea;
•  Tudo o que não esteja no programa

Incluso:

Madri Valência e Barcelona Desde 820€ | 7 Dias

Cidade Hotel / Categoria

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

Hotéis Previstos
Categoria Temp. Única

Duplo 820
Supl. Single 395
Supl. Jul, Ago, Set, Out 30

Preços por pessoa (Em Euros)

Guias Locais
falando Espanhol

Guias Locais
falando Espanhol

Guias Locais
falando Espanhol
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2018
Abr: 09, 16, 23, 30;
Mai: 07, 09*, 14, 21, 23*, 28;
Jun: 04, 11, 13*, 18, 25;
Jul: 02, 04* 09, 16, 23, 25*, 30;
Ago: 06, 13, 20, 27;
Set: 03, 05*, 10, 17, 24, 26*;
Out: 01, 08, 10*, 15, 22, 29;
Nov: 05, 12, 19;
Dez: 03, 31 (fim de ano);

2019
Jan: 14;
Fev: 11;
Mar: 04, 18;
Temporada Alta
Temporada Baixa
*Partidas especiais quarta-feira. Mesma rota, confor-
me descrito no itinerário, saindo de Lisboa na quarta-
feira (em vez de segunda-feira como publicado).

Datas de  
chegada a Lisboa

Itinerário:
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 tí-
pica 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 se-
guida 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 Por-
tugal (D. Pedro I no Brasil), igreja e torre dos Clérigos e 
Foz com o forte apelidado de “Castelo do Queijo”. Visita 
ao Palácio da Bolsa, destacando o seu magnífico Salão 
Árabe e cruzeiro em barco de turismo pelo rio Douro, ad-
mirando os bairros típicos e núcleo histórico que foi de-
clarado 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 re-
gional. Continuação para Fátima, local das aparições em 
1917 de Nossa Senhora aos Três Pastorinhos, hoje local 
de peregrinação mundial. Visita ao Santuário à Capelinha 
das Aparições e à Basílica, onde se encontram os túmulos 
de Lúcia, Francisco e Jacinta. Tempo para compromissos 
religiosos e compras. Regresso a Lisboa. Hospedagem.

09º dia (Segunda): Lisboa / Cidade de origem
 Café da manhã e traslado privativo para o aeropor-

to. (Quarto até às 12h00).
Fim dos nossos serviços.

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 recep-
ção do hotel terá lugar reunião com o guia para apresen-
tação dos participantes. À noite sugerimos opcionalmen-
te 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 / Coimbra / Braga
Café da manhã. Saída para visita a Óbidos, encantado-
ra vila medieval amuralhada. Continuação para a típica 
vila piscatória da Nazaré, com destaque no “Sítio” para 
a Igreja, Ermida e miradouro deslumbrante. 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 pon-
tos 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 Com-
postela. Visita com guia local ao centro histórico, turístico 
e religioso, com destaque para a Catedral, onde acorrem 

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

Cidade Hotel / Localização

LISBOA Roma *** (Centro)
BRAGA Mercure Braga **** (Centro)
PORTO Vila Galé Porto **** (Centro) / 

Holiday Inn Porto Gaia **** (Gaia)
LISBOA Roma *** (Centro)

Hotéis Previstos (Ou similares)

Alta

Em Duplo 840,00
Supl. Single 265,00
Supl. Mais Incluído 160,00
Baixa

Em Duplo 820,00
Supl. Single 245,00
Supl. Mais Incluído 160,00

LISBOA / LISBOA Preços por pessoa (Em Euros)

Guimarães

9
Dias

Desde

820
€

REF.: S-5006

• Circuito em ônibus de turismo;
• Guia acompanhante profissional;
•  Hospedagem nos hotéis previstos ou 

similares com café da manhã;
•  Excursão Lisboa, Estoril, Cascais e Sintra 

com guia local (dia 3):
•  Visitas guiadas em: Porto e Santiago de 

Compostela;
•  Visita à Universidade de Coimbra (dia 4);
•  Visita ao Paço Ducal em Guimarães 

(dia 6);
•  Visita a Caves de Vinho do Porto (dia 6);
•  Visita ao Palácio da Bolsa no Porto (dia 7);
•  Cruzeiro em barco de turismo no rio 

Douro (dia 7);
•  Traslados de chegada e saída;
•  Gorjetas a carregadores de malas nos 

hotéis (1 mala por pessoa);
• Sacola de viagem entregue na Europa.

Os preços não incluem
•  Passagens aéreas. Consulte as nossas 

tarifas especiais;
•  Tudo que não esteja incluído no programa;
•  Seguro de viagens europeu (Schengen).

Serviços Incluídos:

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

Europa – Circuitos 2018/19Tarifas Aéreas nas melhores companhias, parceladas com parte terrestre - confira.

Norte de Portugal e  
Santiago de Compostela

29
Portugal  
e Espanha

Guia Acompanhante
em Português
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Titulo30
Portugal  
e Espanha

Desde

1.150
€

12
Dias

REF.: S-5008

Belezas de Portugal 
com Santiago

30

2018
Abr: 20;
Mai: 04, 18;
Jun: 01, 15, 29;
Jul: 06, 20;
Ago: 03, 17, 31;
Set: 07, 21;
Out: 05, 19;
Nov: 09;
Dez: 28.

2019
Jan: 11;
Fev: 08;
Mar: 01, 15.
Temporada Alta
Temporada Baixa

Datas de  
chegada a Lisboa

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

06º dia (Terça): Lisboa / Sintra / Lisboa
Café da manhã. Saída para Sintra. Tempo para usufruir 
desta tradicional vila Património da Humanidade. Na 
continuação, panorâmica da Costa do Sol por Cascais e 
Estoril, regressando pela Riviera portuguesa a Lisboa. 
Visita Panorâmica da capital de Portugal, conhecendo o 
exterior dos principais pontos turísticos da cidade como a 
Torre de Belém, Mosteiro dos Jerónimos com tempo para 
degustar os famosos pastéis de Belém (opcional) e ainda 
Praça do Comércio, Bairro de Alfama com a Catedral e a 
Praça do Rossio. Hospedagem.

07º dia (Quarta): Lisboa / Coimbra / Braga
Café da manhã. Saída para visita a Óbidos, encantado-
ra vila medieval amuralhada. Continuação para a típica 
vila piscatória da Nazaré, com destaque no “Sítio” para 
a Igreja, Ermida e miradouro deslumbrante. 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 pon-
tos 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 Com-
postela. Visita com guia local ao centro histórico, tu-

Itinerário:
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 recep-
ção do hotel terá lugar reunião com o guia para apresen-
tação dos participantes.

03º dia (Sábado): Lisboa / Évora / Albufeira
Café da manhã. Saída para Évora. Visita a pé da histórica 
cidade Património Mundial, passando junto ao Templo 
de Diana, Sé, Praça do Giraldo, Igreja de São Francisco 
e possibilidade de visita à célebre Capela dos Ossos (op-
cional). Continuação atravessando o Alentejo por Beja, 
capital do Baixo Alentejo. Visita ao Museu Municipal. 
Continuação da viagem com destino ao Algarve. Hospe-
dagem em Albufeira.

04º dia (Domingo): Albufeira / Lagos / 
Albufeira
Café da manhã. Saída para a região do Barlavento Algar-
vio para Sagres. Visita ao Cabo de São Vicente e Fortale-
za, promontório natural do Sudoeste de Portugal conti-
nental. 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 regres-
so à turística cidade de Albufeira. Aproveite para percor-
rer a praia e a zona comercial envolvente. Hospedagem.

05º dia (Segunda): Albufeira / Vilamoura / Lisboa
Café da manhã. Saída para a região do Sotavento Algarvio. 
Chegada a Tavira. Tempo para visita à típica cidade do rio 

Lisboa

Roteiro:  Lisboa 4N  Évora / Albufeira 2N  Lagos / Vilamoura / Sintra /  
Coimbra / Braga 2N  Santiago de Compostela / Guimarães / Porto 2N  Aveiro / Fátima

Portugal  
e Espanha

Guia Acompanhante
em Português
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•  Circuito em ônibus de turismo;
•  Guia acompanhante profissional;
•  Hospedagem nos hotéis previstos ou si-

milares com café da manhã;
•  Excursão Lisboa, Estoril, Cascais e Sintra 

com guia local (dia 6);
•  Visitas guiadas em: Évora, Porto e San-

tiago de Compostela;
•  Visita Museu Municipal de Beja (dia 3);
•  Visita à Fortaleza de Sagres (dia 4);
•  Visita à Universidade de Coimbra (dia 7);
•  Visita ao Paço Ducal em Guimarães (dia 9);
•  Visita a Caves de Vinho do Porto (dia 9);
•  Visita ao Palácio da Bolsa no Porto 

(dia 10);
•  Cruzeiro das Pontes no rio Douro (dia 10);
•  Traslados de chegada e saída;
•  Gorjetas a carregadores de malas nos 

hotéis (1 mala por pessoa);
•  Sacola de viagem entregue na Europa.

Os preços não incluem
•  Passagens aéreas. Consulte as nossas 

tarifas especiais;
•  Tudo que não esteja incluído no pro-

grama;
•  Seguro de viagens europeu (Schengen).

Serviços Incluídos:
dro IV de Portugal (D. Pedro I no Brasil), igreja e torre 
dos Clérigos e Foz com o forte apelidado de “Caste-
lo do Queijo”. 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.

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 Pas-
torinhos, 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 com-
pras. Regresso a Lisboa. Hospedagem.

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

 Café da manhã e traslado privativo para o aero-
porto. (Quarto disponível até às 12h00).
Fim dos nossos serviços.

rístico e religioso, com destaque para a Catedral, onde 
acorrem diariamente inúmeros peregrinos vindos dos 
famosos “Caminhos de Santiago”. Este grandioso mo-
numento 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.

09º dia (Sexta): Braga / Guimarães / Porto
Café da manhã. Panorâmica da cidade com destaque 
para o exterior da Catedral, mais antiga de Portugal e 
visita ao Santuários do Bom Jesus. Continuação para 
Guimarães, cidade berço da nacionalidade portugue-
sa. 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 Caste-
lo e a estátua do Fundador D. Afonso Henriques. Tem-
po 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 cida-
de de Portugal. Panorâmica com um olhar sobre a Sé, 
Praça da Liberdade onde se situa a estátua de D. Pe-

Cidade Hotel / Localização

Lisboa Roma *** (Centro)
Albufeira Vila Galé Cerro **** (Cidade)
Lisboa Roma *** (Centro)
Braga Mercure Braga **** (Centro)
Porto Vila Galé Porto **** (Centro) / 

Holiday Inn Porto Gaia **** (Gaia)
Lisboa Roma *** (Centro)

Hotéis Previstos (Ou similares) Alta

Em Duplo 1190,00
Supl. Single 410,00
Supl. Mais Incluído 220,00
Baixa

Em Duplo 1150,00
Supl. Single 390,00
Supl. Mais Incluído 220,00

LISBOA / LISBOA Preços por pessoa (Em Euros)

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

Porto
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Sul de Portugal32

2018
Abr: 20;
Mai: 04, 18;
Jun: 01, 15, 29;
Jul: 06, 20;
Ago: 03, 17, 31;
Set: 07, 21;
Out: 05, 19;
Nov: 09;
Dez: 28.

2019
Jan: 11;
Fev: 08;
Mar: 01, 15.
Temporada Alta
Temporada Baixa

Datas de  
chegada a Lisboa

• Circuito em ônibus de turismo;
• Guia acompanhante profissional;
•  Hospedagem nos hotéis previstos ou 

similares com café da manhã;
• Visita Museu Municipal de Beja (dia 3);
• Visita à Fortaleza de Sagres (dia 4);
•  Excursão Lisboa, Estoril, Cascais e 

Sintra com guia local (dia 6);
• Traslados de chegada e saída;
•  Gorjetas a carregadores de malas nos 

hotéis (1 mala por pessoa);
• Sacola de viagem entregue na Europa.

Os preços não incluem
•  Passagens aéreas. Consulte as nossas 

tarifas especiais;
•  Tudo que não esteja incluído no pro-

grama;
•  Seguro de viagens europeu (Schen-

gen).

Serviços Incluídos:

Itinerário:
onde se realça o núcleo histórico amuralhado, com acesso 
pelos Arcos da Vila, do Repouso e Porta Nova até à Cate-
dral. Continuação para Vilamoura. Panorâmica e paragem 
junto à marina para efectuar passeio pedonal ao seu redor. 
Almoço livre. Partida para Lisboa. À noite sugerimos opcio-
nalmente 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, regres-
sando 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 pas-
téis 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 aero sporto. 

(Quarto disponível até às 12h00).
Fim dos nossos serviços

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

04º dia (Domingo): Albufeira / Lagos / Albufeira
Café da manhã. Saída para a região do Barlavento Algar-
vio 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 liga-
da à história marítima nacional. Tempo livre. Continuação 
pela cidade portuária de Portimão e regresso à turística ci-
dade de Albufeira. Aproveite para percorrer a praia e a zona 
comercial envolvente. Hospedagem.

05º dia (Segunda): Albufeira / Vilamoura / Lisboa
Café da manhã. Saída para a região do Sotavento Algarvio. 
Chegada a Tavira. Tempo para visita à típica cidade do rio 
Gilão. Continuação para Faro, capital da província algarvia, 

SÃO POSSÍVEIS VÁRIAS COMBINAÇÕES DE CIRCUITOS. EXEMPLOS: 
A   1º LISBOA E GRANDES CIDADES DE ESPANHA + 2º SANTUÁRIOS MARIANOS = desde 2.291,00€. 

Datas possíveis: Mai 05, 26 / Jul 07, 28 / Set 01 / Out 13.

B   1º 7 MARAVILHAS DE PORTUGAL + 2º LISBOA E GRANDES CIDADES DE ESPANHA = desde 2.126,00€. 
Datas possíveis: Abr 08 / Mai 27 / Jun 10, 30 / Jul 08, 22 / Ago 05 / Set 02 / Out 07.

C   1º BELEZAS DE PORTUGAL + 2º LISBOA E GRANDES CIDADES DE ESPANHA = desde 2.301,00€. 
Datas possíveis: 2018 = Mai 04, 18 / Jun 29 / Jul 06, 20 / Ago 03, 31 / Set 07, 21 / Out 05 // 2019 = Jan 11 / Fev 08 / Mar 01.

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

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

Roteiro:  Lisboa 3N  Évora / Albufeira 2N  Lagos / Vilamoura / Sintra

Desde

580
€

7
Dias

REF.: S-5007

Combinação de Circuitos

Portugal  
e Espanha

Portugal e Espanha

Alta

Em Duplo 610,00
Supl. Single 200,00
Supl. Mais Incluído 135,00
Baixa

Em Duplo 580,00
Supl. Single 180,00
Supl. Mais Incluído 135,00

LISBOA / LISBOA Preços por pessoa (Em Euros)

Cidade Hotel / Localização

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

Hotéis Previstos (Ou similares)

Na compra do combinado

D E S C O N T O  D E  5 %

Guia Acompanhante
em Português
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Portugal GourmetPortugal  
e Espanha
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2018
Abr: 15;
Mai: 20;
Jun: 17;
Jul: 15;
Ago: 12;
Set: 09;
Out: 07.

Datas de  
chegada a Lisboa

Itinerário:
Coimbra. Panorâmica da cidade histórica e estudantil, na mar-
gem 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 res-
taurante 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 his-
tórico, onde se destaca a Catedral. Almoço beirão acompanhado 
por vinhos do Dão, uma das mais antigas regiões de produção, 
situada no centro de Portugal. De tarde seguimos para a região 
do Douro considerada Património Paisagístico da Humanidade 
pela Unesco, onde visitaremos uma quinta produtora de vinho do 
Porto, apreciando os vales profundos onde nas suas encostas se 
produz o famoso néctar que provam no final. Continuação para 
Vila Real, cidade transmontana onde destacamos a louça de bar-
ro 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. Continu-
ação para Amarante. Tempo livre para visitar o conjunto monu-
mental construído pela igreja de São Gonçalo. Almoço gastronó-
mico com destaque para os doces tradicionais. À tarde seguimos 
para Guimarães, berço da nacionalidade portuguesa. Visita à Pe-
nha 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 Bar-
celos, 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. Visita a olaria tradi-
cional que fabritca artesanato figurativo típico de Barcelos, com 
oferta surpresa no final. Almoço típico, composto de iguarias re-
gionais 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 a visitar a segunda maior cidade 
de Portugal. Panorâmica com um olhar sobre a Sé, Praça da Li-
berdade onde se situa a estátua de D. Pedro IV de Portugal (D. 
Pedro I no Brasil), igreja e torre dos Clérigos, Palácio da Bolsa e 
Foz com o forte apelidado de “Castelo do Queijo”. 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 prestigiadas caves com degustação do 
famoso Vinho do Porto. Almoço regional. Tarde livre na cidade. 
Hospedagem.

11º dia (Terça): Porto / Cidade de origem
 Café da manhã e traslado para o aeroporto (Quarto dispo-

nível até ás 12h00).
Fim dos nossos serviços.

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 Huma-
nidade. Tempo para visita e para os apreciadores degustarem a 
doçaria regional como as queijadinhas e os travesseiros. Regres-
so a Lisboa com panorâmica da Costa do Sol por Cascais e Estoril. 
De tarde, visita panorâmica da cidade, focada nos principais pon-
tos turísticos como a Praça do Comércio, Bairro de Alfama com 
a Catedral e a Praça do Rossio. Destaque para as visitas exterio-
res 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 res-
taurante 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 paisa-
gem. 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 Sesim-
bra, para visita à fortaleza de Santiago com estupendo panorama 
sobre a praia e porto pesqueiro. Aqui será servido junto á praia o 
almoço cujo menu inclui as frescas iguarias do Atlântico. Conti-
nuação pela Serra da Arrábida por Setúbal, entrando na região 
do Alentejo, uma das mais conceituadas na produção de vinho e 
azeite. Chegada a Évora. Hospedagem.

05º dia (Quarta): Évora / 
Reguengos de Monsaraz / Fátima
Café da manhã. Visita pedonal do centro da cidade classificada 
pela Unesco como Património da Humanidade, com destaque 
para o Templo romano de Diana. De seguida partimos para vinícola 
alentejana, para visitar a propriedade onde são produzidos vinhos 
de superior qualidade. Almoço servido com iguarias do Alentejo 
acompanhado pelos vinhos próprios. De tarde deixaremos o Alen-
tejo para rumar a Fátima. Hospedagem. Possibilidade de assistir 
a missa vespertina e à noite a não perder, a 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 

•  Circuito em ônibus de turismo;
•  Guia acompanhante profissional;
•  Hospedagem nos hotéis previstos ou similares 

com café da manhã;
•  9 refeições com água e vinho incluídos: 

6 almo ços (dias 4, 5, 7, 8, 9 e 10) e 3 jantares 
(dias 2, 3 e 6);

•  Excursão Sintra, Cascais, Estoril e Lisboa com 
guia (dia 3);

•  Visita a vinícolas com prova de vinho em: Azei-
tão, Reguengos, Douro e Vila Nova de Gaia;

•  Visita à Fortaleza de Santiago em Sesimbra 
(dia 4);

•  Visita a pastelaria com prova de pastel de Ten-
túgal (dia 6);

•  Visita ao Centro Interpretativo de Santa Clara-
-a-Velha em Coimbra (dia 6);

•  Visita ao Museu do Douro em Peso da Régua 
(dia 8);

•  Visita a Olaria tradicional em Barcelos (dia 9);
•  Cruzeiro em barco de turismo no rio Douro 

(dia 10);
•  Traslados de chegada e saída;
•  Gorjetas a carregadores de malas nos 

hotéis (1 mala por pessoa);
•  Sacola de viagem entregue na Europa.

Os preços não incluem
•  Passagens aéreas. Consulte as nossas tarifas 

especiais;
•  Tudo que não esteja incluído no programa;
•  Seguro de viagens europeu (Schengen).

Serviços Incluídos:

Cidade Hotel / Localização

Lisboa Lutécia **** (Centro)
Évora M’Ar De Ar Muralhas **** (Centro)
Fátima Santa Maria **** (Centro)
Coimbra Vila Galé Coimbra **** (Centro)
Vila Real Mira Corgo **** (Centro)
Guimarães Guimarães **** (Centro)
Porto Vila Galé Porto **** (Centro) / 

Holiday Inn Porto Gaia **** (Gaia)

Hotéis Previstos (Ou similares)

Alta

Em Duplo 1490,00
Supl. Single 340,00

LISBOA / PORTO Preços por pessoa (Em Euros)

Vinho
11
Dias

Desde

1.490
€

REF.: S-5012

Pastel de Tentugal

Roteiro:  Lisboa 2N  Sintra / Sesimbra / Évora 1N  Reguengos de Monsaraz / Fátima 1N   
Figueira da Foz / Coimbra 1N  Viseu / Douro / Vila Real 1N  Amarante / Guimarães 1N  Braga / Barcelos / Porto 2N  

Guia Acompanhante
em Português
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Caminhos Sagrados 
de Portugal

34
Portugal  
e Espanha

norâmica da cidade observando o rio Mondego, os conventos 
de Santa Clara, Universidade e igreja de Santa Cruz, entre muitos 
outros pontos turísticos. Visita à Sé velha, jóia arquitectónica que 
continua a ser local de culto para os conimbricenses. Continua-
ção para Viseu. Visita pedonal pelo centro histórico com a sua 
catedral, igreja da misericórdia e algumas muralhas do passado. 
Tempo para degustar as especialidades regionais nos restauran-
tes locais. Partida para Lamego. Visita ao esplendoroso santuário 
de N. Sra Remédios, com a sua igreja e escadório em destaque. 
Hospedagem. 

08º dia (Sexta): Lamego / Amarante / Guimarães
Café da manhã. Partida para Peso da Régua pelo vale do Dou-
ro, Património Paisagístico da Humanidade, continuando para 
Amarante. Visita à igreja de São Gonçalo, santo muito venerado 
com as suas lendas bem presentes. Tempo livre. Aproveite para 
conhecer os deliciosos doces tradicionais. De tarde seguimos para 
Guimarães. Visita ao santuário de N. Sra da Penha, com a capela 
de São Cristóvão, a gruta de N. Sra do Carmo com a imagem de 
Santo Elias: padroeiro do sono. A paisagem sobre Guimarães é 
extraordinária. Descida à cidade com panorâmica do Castelo, paço 
dos Duques e praça do Toural. Jantar e hospedagem.

09º dia (Sábado): Guimarães / Gerês / Braga / 
Guimarães
Café da manhã. Partida pelo parque natural do Gerês, para visita 
à igreja e santuário de São Bento da Porta Aberta, actualmente 
um dos principais do norte de Portugal, com lendárias tradições 
e situado em local de rara beleza. Continuação para Braga. Visita 
ao santuário mariano de N. Sra do Sameiro com destaque para 
a sua cripta e zimbório com paisagem espectacular, seguido de 
visita ao santuário do Bom Jesus do Monte com o seu imponen-
te escadório. Panorâmica com paragem no centro da cidade dos 
arcebispos, com destaque para a catedral. Regresso a Guimarães. 
Jantar e hospedagem.

10º dia (Domingo): Guimarães / Viana do Castelo / 
Porto
Café da manhã. Partida por Barcelos, cidade do famoso galo, um 
dos símbolos de Portugal. Aqui pontificam a Igreja Matriz, a ponte 
gótica sobre o rio Cávado e a emblemática igreja do Bom Jesus 
da Cruz. Tempo para compras. Seguimos para Viana do Castelo. 
Visita ao santuário de Santa Luzia e seu miradouro. Tempo para 
degustar a gastronomia local na cidade. Continuação para Por-
to. Cruzeiro em barco de turismo pelo rio Douro, admirando os 
bairros típicos e núcleo histórico que foi declarado Património da 
Humanidade pela Unesco. Visita ainda a prestigiadas caves com 
degustação do famoso Vinho do Porto. Hospedagem.

11º dia (Segunda): Porto / Lisboa
Café da manhã. Panorâmica com um olhar sobre a Foz com o 
forte apelidado de “Castelo do Queijo” e zona ribeirinha. Visita à 
igreja de São Francisco, com interior decorado em talha dourada. 
Continuação com perspectiva da igreja e torre dos Clérigos, Ca-
tedral, Praça da Liberdade onde se situa a estátua de D. Pedro IV 
de Portugal (D. Pedro I no Brasil) e restante tempo livre no centro. 
Almoço regional. Partida pelo litoral nas proximidades de Aveiro, 
Figueira da Foz e Caldas da Rainha para regresso a Lisboa 

12º dia (Terça): Lisboa / Cidade de origem
Café da manhã e traslado para o aeroporto (Quarto disponível até 
ás 12h00). Fim dos nossos serviços

Itinerário:
01º dia (Sexta): Brasil / Lisboa
Saída em voo com destino a Lisboa. Noite e refeição a bordo.

02º dia (Sábado): Chegada a Lisboa
Chegada ao aeroporto de Lisboa. Recepção e traslado privativo 
para o hotel. Hospedagem. Às 19h30 na recepção do hotel terá 
lugar reunião com o guia para apresentação dos participantes. 

03º dia (Domingo): Lisboa 
Café da manhã. Visita panorâ mica da capital de Portugal em cir-
cuito 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 Descobri-
mentos. Tarde livre. Hospedagem.

04º dia (Segunda): Lisboa / Sesimbra / Évora
Café da manhã. Saída em direcção ao Sul cruzando o rio Tejo para 
visita ao santuário do Cristo Rei, local com a melhor paisagem so-
bre Lisboa. Continuação para visita do santuário de Nossa Sra do 
Cabo, local de peregrinação desde o séc. XV, instalado em local de 
rara beleza. Saída para a pitoresca vila de Sesimbra. Visita à forta-
leza de Santiago com panorama sobre a praia e porto pesqueiro. 
Tempo livre para degustar as iguarias locais. De tarde partida pela 
serra da Arrábida por Setúbal e entrando na região do Alentejo 
continuação para Évora. Hospedagem.

05º dia (Terça): Évora / Santarém / Fátima
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade com destaque para 
o templo romano de Diana, praça do Giraldo. Visita à igreja de São 
Francisco com a sua conhecida Capela, Núcleo Museológico e sin-
gular Colecção de Presépios. Partida para Santarém. Visita à igreja 
de Santo Estêvão do Santíssimo Milagre, que evoca a hóstia mi-
lagrosa. Visita ainda à igreja de Nª Sra da Graça, onde se encontra 
o túmulo de D. Pedro Alvares Cabral, navegador português que 
descobriu o Brasil. Saída para Fátima. Jantar e hospedagem. 

06º dia (Quarta): Fátima / Nazaré / Fátima
Café da manhã. Visita ao Santuário, local que evoca as aparições 
de Nossa Senhora aos três pastorinhos em 1917, actual local de 
peregrinação mundial. Destaque para a Capelinha das Aparições, 
Basílica e os túmulos de Lúcia, Jacinta e Francisco. Visita ainda à 
casa dos pastorinhos em Valinhos. Tempo para compromissos 
religiosos. De tarde saída por Batalha com perspectiva do Mos-
teiro de Santa Maria da Vitória e chegada à típica vila da Nazaré. 
Realce para o deslumbrante miradouro do “Sítio”. Visita à Igreja de 
N. Sra da Nazaré e à ermida da Memória. Regresso por Porto de 
Mós para Fátima. Jantar e hospedagem. Possibilidade de assistir 
a missa vespertina e à noite a não perder a procissão das velas.

07º dia (Quinta): Fátima / Coimbra / Viseu / Lamego
Café da manhã. Partida para a histórica e monumental cidade 
de Coimbra, repleta de tradições e recantos de rara beleza. Pa-

2018
Mai: 05;
Jun: 02, 30;
Ago: 04;
Set: 01;
Out: 13.

Datas de  
chegada a Lisboa

•  Circuito em ônibus de turismo;
•  Guia acompanhante profissional;
•  Hospedagem nos hotéis previstos ou si-

milares com café da manhã;
•  5 refeições com água e vinho incluídos: 4 

jantares (dias 5, 6, 8, e 9); 1 almoço (dia 11);
•  Visita ao santuário do Cristo Rei (dia 4);
•  Visita ao santuário de N. Sra do Cabo 

(dia 4);
•  Visita à igreja de São Francisco em Évora 

(dia 5);
•  Visita à igreja de Santo Estevão do San-

tíssimo Milagre (dia 5);
•  Visita à igreja de N. Sra da Graça (dia 5);
•  Visita ao santuário de N. Sra de Fátima 

(dia 6);
•  Visita ao santuário de N. Sra da Nazaré 

(dia 6);
•  Visita à Sé velha de Coimbra (dia 7);
•  Visita ao santuário de N. Sra dos Remé-

dios (dia 7);
•  Visita à igreja de São Gonçalo (dia 8);
•  Visita ao santuário de N. Sra da Penha 

(dia 8);
•  Visita ao santuário de São Bento da Porta 

Aberta (dia 9);
•  Visita ao santuário de N. Sra do Sameiro 

(dia 9);
•  Visita ao santuário do Bom Jesus do 

Monte (dia 9);
•  Visita ao santuário de Santa Luzia 

(dia 10);
•  Cruzeiro em barco de turismo no rio Dou-

ro (dia 10);
•  Visita a Caves de Vinho do Porto com pro-

va (dia 10);
•  Visita à igreja de São Francisco no Porto 

(dia 11);
•  Traslados de chegada e saída;
•  Gorjetas a carregadores de malas nos 

hotéis (1 mala por pessoa);
•  Sacola de viagem entregue na Europa.

Os preços não incluem
•  Passagens aéreas. Consulte as nossas 

tarifas especiais;
•  Tudo que não esteja incluído no progra-

ma;
•  Seguro de viagens europeu (Schengen).

Serviços Incluídos:

Algumas igrejas e santuários informados neste pro-
grama continuam a ser locais de culto e por vezes 
em manutenção, pelo que existe a possibilidade de 
não ser possível alguma das visitas em alguma das 
datas. Neste caso mesmo que improvável, a visita 
será substituída por outra a informar de similar in-
teresse monumental e religioso.

Nota

Cidade Hotel / Localização

Lisboa 3K Europa **** (Centro)
Évora M’ar De Ar Muralhas **** (Centro)
Fátima Santa Maria **** (Centro)
Lamego Lamego **** (Cidade)
Guimarães Guimarães **** (Cidade)
Porto Portus Cale **** (Cidade)

Holiday Inn Porto Gaia **** (Gaia)
Lisboa 3K Europa **** (Centro)

Hotéis Previstos (Ou similares)

Em Duplo 1230,00
Supl. Single 395,00

LISBOA / LISBOA Preços por pessoa (Em Euros)

Desde

1.230
€

12
Dias

REF.: S - 5077

Fátima

Roteiro:  Lisboa 3N  Sintra / Évora 1N  Santarém / Fátima 2N  Nazaré / Coimbra /  
Viseu / Lamego 1N  Amarante / Guimarães 2N  Gerês / Braga / Viana do Castelo / Porto 1N NOVIDADE 2018/19

Guia Acompanhante
em Português
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Itinerário:
dade onde se situa a estátua de D. Pedro IV de Portugal (D. 
Pedro I no Brasil), igreja e torre dos Clérigos e Foz com o forte 
apelidado de “Castelo do Queijo”. Visita ao Palácio da Bolsa, 
destacando o seu magnífico Salão Árabe e cruzeiro em bar-
co de turismo pelo rio Douro, admirando os bairros típicos e 
núcleo histórico que foi declarado Património da Humanidade 
pela Unesco, visitando ainda prestigiadas caves com degus-
tação do famoso Vinho do Porto. Tempo livre na cidade para 
visitas ou compras ao gosto pessoal. Hospedagem.

07º dia (Sexta): Porto / Braga / Guimarães / 
Peso da Régua
Café da manhã. Partida para Braga. Visita ao santuário do Bom 
Jesus e panorâmica da cidade que possui a mais antiga Cate-
dral de Portugal. Continuação para Guimarães, cidade berço da 
nacionalidade portuguesa. Visita pedonal no centro histórico 
da cidade onde poderá admirar as suas velhas muralhas, ruas 
estreitas, casas apalaçadas e visita ao Castelo. Continuação 
para Vila Real. Visita ao Solar de Mateus, extraordinário exem-
plar 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 peregrina-
ção 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 compro-
missos religiosos. Hospedagem. Possibilidade de assistir a 
missa vespertina e à noite a não perder a procissão das velas.

09º dia (Domingo): Fátima / Tomar / Évora / Lisboa
Café da manhã. Partida para Tomar. Visita ao Convento de 
Cristo, singular jóia arquitectónica. Continuação para Évora, 
histórica cidade Património Mundial. Visita da cidade, com 
Passeio pedonal pela Universidade, Templo Romano, Cate-
dral, Portas de Moura, Praça do Giraldo e Igreja de São Fran-
cisco. Partida para Lisboa. Hospedagem.

10º dia (Segunda): Lisboa / Cidade de origem
 Café da manhã e traslado privativo para o aeroporto. 

(Quarto disponível até às 12h00).
Fim dos nossos serviços:

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 / Lisboa
Café da manhã. Saída para a vila de Sintra, Património da 
Humanidade. Visita ao emblemático Palácio da Pena, estra-
tegicamente construído em local de rara beleza. Regresso a 
Lisboa com panorâmica da Costa do Sol por Cascais e Estoril. 
De tarde, visita panorâmica de Lisboa, focada nos principais 
pontos turísticos da cidade como a Praça do Comércio, Bair-
ro 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 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 pescado-
res. 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.

05º dia (Quarta): Coimbra / Aveiro / Porto
Café da manhã. Panorâmica da cidade observando o rio Mon-
dego, 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 vá-
rias áreas da sociedade. Partida para Aveiro, cidade dos canais 
e dos deliciosos “ovos-moles”, apreciado doce regional. Conti-
nuação para a cidade do Porto. Hospedagem.

06º dia (Quinta): Porto
Café da manhã. Dia dedicado à segunda maior cidade de Por-
tugal. Panorâmica com um olhar sobre a Sé, Praça da Liber-

• Circuito em ônibus de turismo;
• Guia acompanhante profissional;
•  Hospedagem nos hotéis previstos ou si-

milares com café da manhã;
•  Excursão Lisboa, Estoril, Cascais e Sintra 

com guia local (dia 3);
•  Visita guiada em: Porto;
•  Visita ao Palácio da Pena em Sintra;
•  Visita ao Mosteiro de Alcobaça;
•  Visita ao Mosteiro da Batalha;
•  Visita à Universidade de Coimbra;
•  Visita ao Palácio da Bolsa no Porto;
•  Cruzeiro em barco de turismo no rio 

Douro;
•  Visita ao Santuário do Bom Jesus;
•  Visita ao Castelo de Guimarães;
•  Visita ao Solar de Mateus em Vila Real;
•  Visita ao Santuário de Fátima;
•  Visita ao Convento de Cristo em Tomar;
•  Traslados de chegada e saída;
•  Gorjetas a carregadores de malas nos 

hotéis (1 mala por pessoa);
•  Sacola de viagem entregue na Europa.

Os preços não incluem
•  Passagens aéreas. Consulte as nossas 

tarifas especiais;
•  Tudo que não esteja incluído no pro-

grama;
•  Seguro de viagens europeu (Schengen).

Serviços Incluídos:

Cidade Hotel / Localização

Lisboa Lutécia **** (Centro)
Coimbra Vila Galé Coimbra **** (Centro)
Porto Vila Galé Porto **** (Centro) / 

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

Hotéis Previstos (Ou similares) Em Duplo 1015,00
Supl. Single 335,00
Supl. Mais Incluído 180,00

LISBOA / LISBOA Preços por pessoa (Em Euros)

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

2018
Abr: 08, 22;
Mai: 13, 27;
Jun: 10, 24;
Jul: 08, 22;
Ago: 05, 19;
Set: 02, 16, 30;
Out: 07, 21;
Nov: 18.

Datas de  
chegada a Lisboa

Sintra

10
Dias

Desde

1.015
€

REF.: S-5011

Roteiro:  Lisboa 3N  Sintra / Óbidos / Alcobaça / Batalha / Coimbra 1N   
Aveiro / Porto 2N  Braga / Guimarães / Peso da Régua 1N  Viseu / Fátima 1N  Tomar / Évora

Guia Acompanhante
em Português
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Itinerário:
6º dia (Sexta): Porto / Viana do Castelo / 
Barcelos / Braga
Café da manhã. Saída para Viana do Castelo onde 
visitaremos o conservado centro histórico e teremos tempo 
livre para compras. Continuação para Barcelos, cidade do 
famoso galo de Barcelos, símbolo de Portugal, onde será 
servido um almoço típico, composto de iguarias regionais 
e o famoso vinho verde. Segue-se para Braga. Visita ao 
Santuário do Bom Jesus e panorâmica do centro da cidade 
com destaque para o exterior da Catedral, a mais antiga de 
Portugal. Restante tempo livre. Hospedagem.

7º dia (Sábado): Braga / Guimarães / Régua / 
Viseu
Café da manhã. Saída para Guimarães, berço da naciona-
lidade portuguesa. Panorâmica do centro histórico, onde 
pode admirar as velhas muralhas, casas palacianas, o Cas-
telo e igreja de São Miguel do Castelo. Visita comentada ao 
emblemático Paço dos Duques de Bragança. Tempo para 
visitas e compras. Continuação para Peso da Régua, centro 
da produção vinícola da região do Douro. Visita a quinta com 
prova de vinho. Saída para a histórica cidade de Lamego, 
com panorâmica e tempo para compras no comércio tradi-
cional. Continuação para Viseu. Hospedagem.

8º dia (Domingo): Viseu / Marvão / Évora
Café da manhã. Visita pelo valioso centro histórico da ci-
dade, com destaque para a monumentalidade do exterior 
da Catedral, museu Grão Vasco e igreja da Misericórdia e 
estreitas ruas comerciais. Continuação ao redor da serra 
da Estrela, passando nas proximidades de Guarda, Covilhã, 
Fundão, Castelo Branco e chegada a Castelo de Vide. Visita 
à encantadora e conservada vila amuralhada de Marvão, 
situada em local estratégico em plena escarpa rochosa. 
Continuação por Portalegre e Estremoz para Évora, cidade 
Património da Humanidade. Hospedagem. À noite aconse-
lhamos passeio pedonal pelo iluminado centro monumen-
tal da cidade.

9º dia (Segunda): Évora / Beja-Santa Vitória / 
Lisboa
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade, com destaque 
para o templo romano de Diana e praça do Giraldo. Entra-
da na igreja de São Francisco para livre visita à sua emble-
mática Capela, Núcleo Museológico e singular Colecção de 
Presépios. Saída para Beja. Breve panorâmica e continua-
ção para Santa Vitória. Visita à adega com prova de vinho. 
Almoço regional. De tarde continuação por Grândola e Se-
túbal para regresso a Lisboa. Hospedagem.

10º dia (Terça): Lisboa / Cidade de origem
 Café da manhã e traslado para o aeroporto (Quarto 

disponível até ás 12h00).
Fim dos nossos serviços.

1º dia (Domingo): Brasil / Lisboa
 Saída em voo com destino a Lisboa. Noite e refeição a 

bordo.

2º dia (Segunda): Chegada a Lisboa
Chegada ao aeroporto de Lisboa. Recepção no aeroporto 
pelo nosso transferista e traslado privativo para o hotel. 
Hospedagem. À noite terá jantar especial com Show de Fado 
em restaurante típico, usufruindo no trajecto do panorama 
nocturno da cidade.

3º 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, regres-
sando 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 pas-
téis 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.

4º dia (Quarta): Lisboa / Fátima / Coimbra / Porto
Café da manhã. Saída para Fátima, local das aparições em 
1917 de Nossa Senhora aos Três Pastorinhos, hoje local de 
peregrinação mundial. Visita ao Santuário à Capelinha das 
Aparições e à Basílica, onde se encontram os túmulos de Lú-
cia, Francisco e Jacinta. Tempo para compromissos religiosos 
e compras. Continuação para Coimbra, repleta de tradições e 
recantos de rara beleza. Panorâmica da cidade observando o 
rio Mondego, os conventos de Santa Clara, Sé velha e igreja 
de Santa Cruz, entre muitos outros pontos turísticos. Entrada 
para visita com áudio-guias interpretativos à antiga e presti-
giada universidade que formou muitos ilustres em várias áre-
as da sociedade. Saída para a cidade do Porto. Hospedagem.

5º dia (Quinta): Porto
Café da manhã. Visita panorâmica da capital do Norte, com 
destaque para o exterior da igreja dos Clérigos, Catedral e 
palácio da Bolsa. Cruzeiro em barco turístico rio Douro, ad-
mirando os bairros típicos e o núcleo histórico que foi decla-
rado património da Humanidade. Visita ainda a prestigiadas 
caves com degustação do famoso Vinho do Porto. Almoço 
regional. Tarde livre na cidade. Hospedagem.

Marvão

2018
Abr: 16;
Mai: 07, 21;
Jun: 18;
Jul: 02, 16;
Ago: 13;
Set: 10, 24;
Out: 15.

Datas de  
chegada a Lisboa

Cidade Hotel / Localização

Lisboa Vip Grand **** (Cidade)
Porto Portus Cale **** (Cidade) / 

Holiday Inn Porto Gaia **** (Gaia)
Braga Mercure Braga **** (Centro)
Viseu Montebelo **** (Cidade)
Évora Vila Galé Évora **** (Cidade)
Lisboa Vip Grand **** (Cidade)

Hotéis Previstos (Ou similares)

Em Duplo 1570,00
Supl. Single 420,00

LISBOA / LISBOA Preços por pessoa (Em Euros)

Roteiro:  Lisboa 3N  Sintra / Fátima / Coimbra / Porto 2N  Viana do Castelo /  
Barcelos / Braga 1N  Guimarães / Douro / Régua / Viseu 1N  Marvão / Évora 1N  Beja NOVIDADE 2018/19

•  Circuito em van de luxo;
•  Condutor-Guia profissional;
•  Hospedagem nos hotéis previstos ou simi-

lares com café da manhã;
•  3 almoços com água e vinho incluídos 

(dias 5, 6 e 9)
•  1 jantar especial com Show de Fado (dia 2).
•  Visita à Universidade de Coimbra com áu-

dio-guia interpretativo (dia 4);
•  Visita a Caves de Vinho do Porto com prova 

(dia 5);
•  Cruzeiro em barco de turismo no rio Douro 

(dia 5);
•  Visita comentada ao Paço Ducal em Gui-

marães (dia 7);
•  Visita a quinta do Douro com prova de Vi-

nho (dia 7);
•  Entrada na Igreja de São Francisco em Évo-

ra (dia 9);
•  Visita a quinta do Alentejo com prova de 

Vinho (dia 9);
•  Transporte de uma mala por pessoa;
•  Traslados de chegada e saída;
•  Gorjetas a carregadores de malas nos ho-

téis (quando possível);
•  Sacola de viagem entregue na Europa.

Os preços não incluem
•  Passagens aéreas. Consulte as nossas ta-

rifas especiais;
•  Tudo que não esteja incluído no pro-

grama;
•  Seguro de viagens europeu (Schengen).

Serviços Incluídos:

Desde

1.570
€

10
Dias

REF.: S - 5100

Circuito em  
Van de Luxo com 

acomodação máxima 
de 7 lugares
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2018
Abr: 14;
Mai: 05, 12, 26;
Jun: 02, 16, 30;
Jul: 07, 14, 21, 28;
Ago: 04, 11, 18;
Set: 01, 08, 15, 29;
Out: 13, 20;
Nov: 10.

2019
Jan: 19;
Fev: 16;
Mar: 09.
Temporada Alta
Temporada Baixa

Datas de  
chegada a Lisboa

Itinerário:
panha, 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. Partida por Castellón para Tarragona, 
cidade com incontornável passado histórico, desde a 
época romana. Tempo para visita. Continuação para Bar-
celona. Panorâmica da cidade com guia local, incluindo os 
principais motivos de interesse desta espectacular cida-
de, como o Bairro Gótico, Mercados, Rambla e perspecti-
va incontornável desde o Montjuic. Hospedagem. À noite 
sugerimos a opcional com entrada no Poble Espanyol 
com jantar neste típico espaço temático museológico, 
cultural e comercial, que reproduz à escala algumas das 
principais referências turísticas de Espanha.

08º dia (Sexta): Barcelona / Zaragoza
Café da manhã. Manhã para actividades ao gosto pes-
soal. Aconselhamos as visitas à Sagrada Família, Parc 
Guell, Tibidabo ou Nou Camp, os inúmeros museus e 
monumentos, as compras e as actividades lúdicas, 
como um passeio pela marina ou a panorâmica propor-
cionada pelo teleférico. Partida para visita às famosas 
caves Freixenet com prova do delicioso Cava no final. 
Continuação por Lérida para Zaragoza. Oportunidade 
para visita à Basílica de Nª Sra. do Pilar, padroeira de 
Espanha, no interior da qual se podem admirar pinturas 
de Goya. Hospedagem.

09º dia (Sábado): Zaragoza / Madri
Café da manhã. Saída por Calatayud e Guadalajara para 
Madri. Panorâmica da cidade com guia local, percorrendo 
os mais famosos pontos turísticos da capital de Espanha: 
Portas do Sol, Castellana e a vanguardista Praça de Cas-
tilla. Hospedagem.

10º dia (Domingo): Madri
Café da manhã. Dia livre para compras ou visitas opcio-
nais na capital espanhola. Hospedagem.

11º dia (Segunda): Madri / Cidade de origem
 Café da manhã e traslado privativo para o aeropor-

to. (Quarto disponível até às 12h00).
Fim dos nossos serviços.

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 recep-
ção do hotel terá lugar reunião com o guia para apresen-
tação dos participantes.

03º dia (Domingo): Lisboa
Café da manhã. Visita panorâmica da capital de Portugal 
em circuito regular local, conhecendo o exterior dos prin-
cipais pontos turísticos da cidade: Praça do Rossio, Praça 
do Comércio, Catedral, Torre de Belém, Mosteiro dos Je-
rónimos, Padrão dos Descobrimentos. Tarde livre. Hos-
pedagem.

04º dia (Segunda): Lisboa / Sevilha
Café da manhã. Partida de Lisboa, atravessando as regiões 
do Alentejo e Algarve por Grândola e Ourique, continuando 
pela via do Infante, Ayamonte e chegada a Sevilha. Pano-
râmica da cidade com guia local. Perspectiva do Parque 
Maria Luísa, Praça de Espanha, Bairro de Santa Cruz, Torre 
del Oro e Catedral. Hospedagem. Possibilidade de assistir 
opcionalmente a espectáculo de Flamengo nocturno.

05º dia (Terça): Sevilha / Granada
Café da manhã. Partida por Aguadulce, Antequera, Loja 
e chegada a Granada. Visita incluída a Alhambra e seus 
jardins de Generalife com guia local, de esplendorosa 
arquitectura, morada do último sultão Islâmico na Pe-
nínsula. Restante tempo livre na cidade, sugerindo visita 
à Catedral e Capela Real, onde se encontram os restos 
mortais dos Reis Católicos. Hospedagem.

06º dia (Quarta): Granada / Valência
Café da manhã. Partida por Múrcia, Elche e chegada a 
Valência. Panorâmica da cidade, terceira maior de Es-

Opção Mais Incluído
•  Show de Flamenco com bebida em Sevilha (dia 4);
•  Entrada no Poble Espanyol com jantar (dia 7);
•  3 jantares com água e vinho (dias 5, 6 e 9).

•  Circuito em ônibus de turismo;
•  Guia acompanhante profissional;
•  Hospedagem nos hotéis previstos ou simi-

lares com café da manhã;
•  Visita Panorâmica de Lisboa em circuito 

regular (dia 3);
•  Visitas guiadas em: Sevilha, Valência, Bar-

celona e Madri;
•  Visita a Alhambra em Granada (dia 6);
•  Visita às caves Freixenet com prova (dia 8);
•  Traslados de chegada e saída;
•  Gorjetas a carregadores de malas nos 

hotéis (1 mala por pessoa); 
•  Sacola de viagem entregue na Europa.

Os preços não incluem
•  Passagens aéreas. Consulte as nossas ta-

rifas especiais;
•  Tudo que não esteja incluído no programa;
•  Seguro de viagens europeu (Schengen).

Serviços Incluídos:

No interior de Alhambra, o acesso aos Palácios Na-
zaries têm acesso limitado de visitantes. No caso 
improvável de não ser possível esta visita, será 
efectuada visita da cidade de Granada com entrada 
na Catedral e Capela Real.

Nota

Cidade Hotel / Localização

Lisboa Roma *** (Centro)
Sevilha Sevilla Macarena **** (Centro)
Granada Carmen **** (Centro)
Valencia Eurostars Rey Don Jaime **** (Cidade)
Barcelona Catalonia 505 **** (Cidade)
Zaragoza Catalonia El Pilar **** (Centro)
Madri Catalonia Gran Via **** (Centro)

Hotéis Previstos (Ou similares)

Alta

Em Duplo 1235,00
Supl. Single 490,00
Supl. Mais Incluído 170,00
Baixa

Em Duplo 1215,00
Supl. Single 470,00
Supl. Mais Incluído 170,00

LISBOA / MADRI Preços por pessoa (Em Euros)

11
Dias

Desde

1.215
€

REF.: S - 5020

Roteiro:  Lisboa 2N  Sevilha 1N  Granada 1N  Valência 1N  Barcelona 1N  Zaragoza 1N  Madri 2N

Barcelona

Guia Acompanhante
em Português
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Itinerário:
06º Dia (Segunda): Sevilha / Córdoba
Café da manhã no hotel. Saída para Córdoba. Começa-
mos 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. Visi-
ta do impressionante conjunto monumental Alhambra e 
Genera life. 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 se-
culos 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 Alca-
lá, etc. Tarde livre para visitas opcionais. Hospe dagem.

11º Dia (Sábado): Madri / Brasil
 Café da manhã. Tempo livre até à hora do traslado 

ao aeroporto (quarto disponível até às 12h00).
Fim dos nossos serviços

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
Café da manhã. Visita panorâmica, conhecendo os prin-
cipais pontos turísticos da cidade: Praça do Rossio, Mos-
teiro dos Jerónimos, Padrão dos Descobrimentos, etc. 
Tarde livre, suge rimos uma excursão opcional ao Estoril, 
Sintra e Cascais. Hospedagem.

04º Dia (Sábado): Lisboa / Cáceres / Sevilha
Café da manhã no hotel e saída de Lisboa em direcção a 
Espanha. Chegada a Cáceres e tempo livre para caminhar 
pelo bairro antigo e medieval, considerado Património 
da Humanidade. Almoço livre. Em hora a combinar saída 
para Sevilha. Jantar e hospedagem.

05º Dia (Domingo): Sevilha
Café da manhã no hotel e saída para visita de cidade, 
incluindo o Parque Maria Luisa, a Praça de Espanha, 
o exterior  da imponente Catedral  e da Giralda, e o 
típico Bairro de Santa Cruz. Tarde livre. Jantar e hos-
pedagem.

Sevilha

Lisboa

Todo o Ano: Quintas.

Datas de  
chegada a Lisboa

Cidade Hotel / Localização

Lisboa Lutecia ****
Sevilha NH Viapol ****
Córdoba NH Cordoba Guadalquivir ****
Marbelha NH Marbelha ****
Granada Carmen ****
Madri Florida Norte ****

Hotéis Previstos (Ou similares)

Categoria Temp. Única

Em Duplo 1.160
Supl. Single 450
Supl. 22 e 29 Mar e 19 Abr 115
Supl. Jul, Ago, Set, Out 50

LISBOA / LISBOA Preços por pessoa (Em Euros)

Roteiro:  Lisboa 2N  Cáceres / Córdoba 1N  Sevilha 2N  Ronda / Marbelha 1N  Granada 1N  Toledo / Madri 2N

NOVIDADE 2018/19

•  Traslado de chegada em Lisboa e saída em 
Madri

•  9 noites de hospedagem com café da ma-
nhã

•  Circuito em onibus de turismo conforme 
itinerário

•  5 jantares (Sevilha, Córdoba, Marbelha e 
Granada )

•  1 almoço (Toledo)
•  Guia em idioma espanhol

Não incluso:
•  Passagem aérea;
•  Tudo o que não esteja no programa

Serviços Incluídos:

Desde

1.160
€

11
Dias

REF.: S - LAM

Guia Acompanhante
em Espanhol
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Santuários Marianos 
com Santiago

Portugal  
e Espanha

39

2018
Mai: 12;
Jun: 02;
Jul: 14;
Ago: 04;
Set: 08;
Out: 20.

Datas de  
chegada a Lisboa

Itinerário:
07º dia (Quinta): Lourdes / Loyola / Bilbau (Santurce)
Café da manhã. Partida por Pau, Irún San Sabastian para 
Azpeitia. Visita à basílica do santuário de Santo Inácio de Loio-
la, um dos fundadores dos Jesuítas. Continuação para Bilbau. 
Oportunidade para testar a reputada gastronomia local, das 
tapas a menus de degustação. De tarde, panorâmica da cidade 
com guia local pelos principais pontos da cidade. Visita opcio-
nal ao museu Guggenheim, dedicado à Arte Contemporânea, 
sendo um exemplo de arquitectura arrojada assinada por 
Frank Gehry, que traz à cidade anualmente milhares de visi-
tantes. Hospedagem.

08º dia (Sexta): Bilbau (Santurce)  / Garabandal / 
Covadonga / Oviedo
Café da manhã. Partida por para Santander, com panorâmica 
orientadora da cidade, continuando por pitorescas localidades 
como San Vicente de la Barquera, seguindo para San Sebastian 
de Garabandal, aldeia rural situada na montanha Peña Sagra, 
onde se celebra a aparição da Virgem Maria. Continuação por 
Panes para acompanhar o rio Cares e a estupenda paisagem 
oferecida pelo seu vale e de seguida sobre os Picos da Europa 
por terras do queijo de Cabrales, da sidra e dos orujos, licores 
das Asturias. Chegada a Covadonga. Visita à gruta de Pelayo, 
local que evoca a batalha de Covadonga, primeiro passo da Re-
conquista Cristã. Possibilidade de efectuar excursão opcional 
aos lagos de Enol e Ercina. Continuação para Oviedo a capital 
Asturiana. Breve panorâmica orientadora. À noite aconselha-
mos passeio pelas inúmeras ruas pedonais do centro, repletas 
de símbolos do seu passado histórico. Hospedagem.

09º dia (Sábado): Oviedo / Ribadeo / 
Santiago de Compostela
Café da manhã. Partida com percurso perto da costa 
Atlântica por Luarca e Ribadeo, continuando para Santiago 
de Compostela. De tarde visita pedonal com guia local ao 
centro histórico da cidade até à Catedral, Património da 
Humanidade, onde se encontra o túmulo de São Tiago, 
objectivo final dos peregrinos e um dos mais importantes 
locais de culto da actualidade. Restante tempo livre. 
Hospedagem.

10º dia (Domingo): Santiago de Compostela / 
Porto / Fátima / Lisboa
Café da manhã. Partida por Valença para a cidade do Porto. 
Panorâmica orientadora da segunda maior cidade de Portu-
gal, pelos Clérigos, Foz e Ribeira admirando os bairros típicos e 
núcleo histórico que foi declarado Património da Humanidade. 
Partida para Fátima. Tempo para compromissos religiosos no 
Santuário, que evoca as aparições de Nossa Senhora aos Três 
Pastorinhos – Lúcia, Jacinta e Francisco – e que é hoje local de 
peregrinação mundial. Continuação para Lisboa. Hospedagem.

11º dia (Segunda): Lisboa / Cidade de origem
 Café da manhã e traslado privativo para o aeroporto. (Quar-

to disponível até às 12h00). Fim dos nossos serviços.

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 priva-
tivo para o hotel. Hospedagem. Às 19h30 na recepção do ho-
tel terá lugar uma reunião com o guia para apresentação dos 
participantes.

03º dia (Domingo): Lisboa
Café da manhã. Visita panorâmica da capital de Portugal em 
circuito regular local, conhecendo o exterior dos principais pon-
tos 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 / Madri
Café da manhã. Partida atravessando a região do Alentejo e 
entrando na Extremadura espanhola por Badajoz, Trujillo, Oro-
pesa e chegada a Madri. Restante tempo livre. Hospedagem.
 
05º dia (Terça): Madri / Burgos / Pamplona
Café da manhã. Partida para Burgos. Tempo nesta bela cidade, 
onde se destaca a imponente Catedral gótica e o extraordiná-
rio Arco de Santa Maria. Continuação por Logroño com breve 
paragem nesta cidade monumental e sede vinícola da Rioja, 
região da qual é capital. Saída para Pamplona, cidade do rio 
Arga e capital da região de Navarra. Sugerimos à noite um pas-
seio pedonal pelo recuperado centro histórico da cidade com 
as suas iluminações. Hospedagem.

06º dia (Quarta): Pamplona / Jaca / Lourdes
Café da manhã. Partida por Yesa com panorâmica da albu-
feira da sua barragem construída no rio Aragón, continuando 
por Jaca, com breve paragem nesta cidade conhecida como “a 
pérola dos Pirenéus” e passagem obrigatória no “Caminho de 
Santiago”. Partida por Candachú e chegada a Lourdes por entre 
paisagem de rara beleza proporcionada pelos Pirinéus. À tar-
de, visita do Santuário, Rochedo de Massabeille e casas onde 
viveu Santa Bernadette. Tempo para compromissos religiosos. 
Possibilidade ainda de participar na opcional de subida em fu-
nicular ao Pic du Jer com excelente paisagem sobre a cidade, 
Santuário e Pirinéus. À noite não perca a Procissão de Velas no 
Santuário. Jantar e hospedagem.

Opção Mais Incluído
•  Visita com subida de funicular ao Pic du Jer 

(dia 6);
•  Visita ao museu Guggenheim em Bilbau 

(dia 7);
•  3 jantares com água e vinho (dias 5, 7 e 9);

•  Circuito em ônibus de turismo;
•  Guia acompanhante em Português;
•  Hospedagem nos hotéis previstos ou si-

milares com café da manhã;
•  Excursão panorâmica de Lisboa em cir-

cuito regular (dia 3):
•  Visitas guiadas em Bilbau e Santiago de 

Compostela;
•  1 jantar com água e vinho (dia 6);
•  Traslados de chegada e saída;
•  Gorjetas a carregadores de malas nos 

hotéis (1 mala por pessoa);
•  Sacola de viagem entregue na Europa.

Os preços não incluem
•  Passagens aéreas. Consulte as nossas 

tarifas especiais;
•  Tudo que não esteja incluído no progra-

ma;
•  Seguro de viagens europeu (Schengen).

Serviços Incluídos:

Cidade Hotel / Localização

Lisboa Lutécia **** (Cidade)
Madri Via Castellana **** (Cidade)
Pamplona Blanca de Navarra **** (Cidade)
Lourdes Alba **** (Centro)
Bilbau (Santurce) URH Palacio de Oriol **** (Cidade)
Oviedo Gran Hotel España **** (Centro)
Santiago G H Santiago **** (Cidade) /  

G H Los Abetos **** (Cidade)
Lisboa Lutécia **** (Cidade)

Hotéis Previstos (Ou similares)

Em Duplo 1180,00
Supl. Single 410,00
Supl. Mais Incluído 115,00

LISBOA / LISBOA Preços por pessoa (Em Euros)

Santiago de Compostela

11
Dias

Desde

1.180
€

REF.: S - 5021

Roteiro:  Lisboa 2N  Madri 1N  Burgos / Logroño / Pamplona 1N  Jaca / Lourdes 1N  Aspeitia / Bilbau 1N  
San Sebastian de Garabandal / Covadonga / Oviedo 1N  Ribadeo / Santiago de Compostela 1N  Porto / Fátima

NOVIDADE 2018/19

Guia Acompanhante
em Português
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Portugal e Espanha40
Portugal  
e Espanha

2018
Abr: 09, 30;
Mai: 07, 21, 28;
Jun: 11, 25;
Jul: 02, 09, 16, 23, 30;
Ago: 06, 13, 27;
Set: 03, 10, 24
Out: 08, 15;
Nov: 05;

2019:
Jan: 14;
Fev: 11;
Mar: 04.
Temporada Alta
Temporada Baixa

Datas de  
chegada a Lisboa

Itinerário:
“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 tí-
pica 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, ci-
dade 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, visi-
tando 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 Por-
tugal. Panorâmica com um olhar sobre a Sé, Praça da Liber-
dade onde se situa a estátua de D. Pedro IV de Portugal (D. 
Pedro I no Brasil), igreja e torre dos Clérigos e Foz com o forte 
apelidado de “Castelo do Queijo”. 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 nú-
cleo 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 regio-
nal. Continuação para Fátima, local das aparições em 1917 
de Nossa Senhora aos três pastorinhos, hoje local de pere-
grinação mundial. Visita ao Santuário à Capelinha das Apa-
rições 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
Partida de Lisboa, atravessando as regiões do Alentejo e 
Algarve por Grândola e Ourique, continuando pela via do 

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 recep-
ção do hotel terá lugar reunião com o guia para apresen-
tação dos participantes. À noite sugerimos opcionalmen-
te 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 / Coimbra / Braga
Café da manhã. Saída para visita a Óbidos, encantadora vila 
medieval amuralhada. Continuação para a típica vila piscató-
ria da Nazaré, com destaque no “Sítio” para a Igreja, Ermida 
e miradouro deslumbrante. Saída para a histórica e monu-
mental cidade de Coimbra, repleta de tradições e recantos 
de rara beleza. Panorâmica da cidade observando o rio Mon-
dego, 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. Con-
tinuação 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 Com-
postela. Visita com guia local ao centro histórico, turístico 
e religioso, com destaque para a Catedral, onde acorrem 
diariamente inúmeros peregrinos vindos dos famosos 

Aveiro

Desde

1.810
€

16
Dias

REF.: 5013

Opção Mais Incluído
• 1 jantar especial com Show de Fado (dia 2);
•  5 jantares com água e vinho (dias 4, 5, 10, 11 

e 14);
• 1 almoço com água e vinho (dia 7);
•  Show de Flamenco com bebida em Sevilha 

(dia 9);
•  Entrada no Poble Espanyol com jantar (dia 12).

Roteiro:  Lisboa 3N Sintra / Coimbra / Braga 2N  Santiago de Compostela / Porto 2N  Aveiro / Fátima / 
Sevilha 1N  Granada 1N  Valência 1N  Barcelona 1N  Zaragoza 1N  Madri 2N

Guia Acompanhante
em Português
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•  Circuito em ônibus de turismo;
•  Guia acompanhante profissional;
•  Hospedagem nos hotéis indicados ou 

simi lares com café da manhã;
•  Excursão Lisboa, Estoril, Cascais e Sintra 

com guia local (dia 3):
•  Visitas guiadas em: Porto, Santiago de 

Compostela, Sevilha, Valência, Barcelo-
na e Madri;

•  Visita à Universidade de Coimbra (dia 4);
•  Visita ao Paço Ducal em Guimarães 

(dia 6);
•  Visita a Caves de Vinho do Porto (dia 6);
•  Visita ao Palácio da Bolsa no Porto 

(dia 7);
•  Cruzeiro em barco de turismo no rio 

Douro (dia 7);
•  Visita a Alhambra em Granada (dia 10);
•  Visita às caves Freixenet com prova 

(dia 13);
•  Traslados de chegada e saída;
•  Gorjetas a carregadores de malas nos 

hotéis (1 mala por pessoa);
•  Sacola de viagem entregue na Europa.

Os preços não incluem
•  Passagens aéreas. Consulte as nossas 

tarifas especiais;
•  Tudo que não esteja incluído no pro-

grama;
•  Seguro de viagens europeu (Schengen).

Serviços Incluídos:

No interior de Alhambra, o acesso aos Palácios Na-
zaries têm acesso limitado de visitantes. No caso 
improvável de não ser possível esta visita, será 
efectuada visita da cidade de Granada com entrada 
na Catedral e Capela Real

Nota

sugerimos a opcional com entrada no Poble Espanyol 
com jantar neste típico espaço temático museológico, 
cultural e comercial, que reproduz à escala algumas das 
principais referências turísticas de Espanha.

13º dia (Sexta): Barcelona / Zaragoza
Café da manhã. Manhã para actividades ao gosto pes-
soal. Aconselhamos as visitas à Sagrada Família, Parc 
Guell, Tibidabo ou Nou Camp, os inúmeros museus e 
monumentos, as compras e as actividades lúdicas, como 
um passeio pela marina ou a panorâmica proporciona-
da pelo teleférico. Partida para visita às famosas caves 
Freixenet com prova do delicioso Cava no final. Continu-
ação por Lérida para Zaragoza. Oportunidade para visi-
ta à Basílica de Nª Sra. do Pilar, padroeira de Espanha, 
no interior da qual se podem admirar pinturas de Goya. 
Hospedagem.

14º dia (Sábado): Zaragoza / Madri
Café da manhã. Saída por Calatayud e Guadalajara para 
Madri. Panorâmica da cidade com guia local, percorrendo 
os mais famosos pontos turísticos da capital de Espanha: 
Portas do Sol, Castellana e a vanguardista Praça de Cas-
tilla. Hospedagem.

15º dia (Domingo): Madri
Café da manhã. Dia livre para compras ou visitas opcio-
nais na capital espanhola. Hospedagem.

16º dia (Segunda): Madri / Cidade de origem
 Café da manhã e traslado privativo para o aeropor-

to. (Quarto disponível até às 12h00).
Fim dos nossos serviços.

Infante, Ayamonte e chegada 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. Possibilidade de assistir opcio-
nalmente a espectáculo de Flamengo nocturno.

10º dia (Terça): Sevilha / Granada
Café da manhã. Partida por Aguadulce, Antequera, Loja 
e chegada a Granada. Visita incluída a Alhambra e seus 
jardins de Generalife com guia local, de esplendorosa 
arquitectura, morada do último sultão Islâmico na Pe-
nínsula. Restante tempo livre na cidade, sugerindo visita 
à Catedral e Capela Real, onde se encontram os restos 
mortais dos Reis Católicos. Hospedagem.

11º dia (Quarta): Granada / Valência
Café da manhã. Partida por Múrcia, Elche e chegada a Va-
lência. Panorâmica da cidade, terceira maior de Espanha, 
onde é possível constatar a harmonia entre os atractivos 
históricos e a arquitectura vanguardista. O seu porto medi-
terrânico recebeu a Copa América, uma das mais prestigia-
das competições náuticas a nível mundial. Hospedagem.

12º dia (Quinta): Valência / Barcelona
Café da manhã. Partida por Castellón para Tarragona, 
cidade com incontornável passado histórico, desde a 
época romana. Tempo para visita. Continuação para Bar-
celona. Panorâmica da cidade com guia local, incluindo os 
principais motivos de interesse desta espectacular cida-
de, como o Bairro Gótico, Mercados, Rambla e perspecti-
va incontornável desde o Montjuic. Hospedagem. À noite 

Cidade Hotel / Localização

Lisboa Roma *** (Centro)
Braga Mercure Braga **** (Centro)
Porto Vila Galé Porto **** (Centro) / 

Holiday Inn Porto Gaia **** (Gaia)
Lisboa Roma *** (Centro)
Sevilha Sevilla Macarena **** (Centro)
Granada Carmen **** (Centro)
Valencia Eurostars Rey Don Jaime **** (Cidade)
Barcelona Catalonia 505 **** (Cidade)
Zaragoza Catalonia El Pilar **** (Centro)
Madri Catalonia Gran Via **** (Centro)

Hotéis Previstos (Ou similares)

Alta

Em Duplo 1860,00
Supl. Single 680,00
Supl. Mais Incluído 325,00
Baixa

Em Duplo 1810,00
Supl. Single 650,00
Supl. Mais Incluído 325,00

LISBOA / MADRI Preços por pessoa (Em Euros)

Madri

41
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Portugal,  
Espanha e Marrocos

42
Portugal  
e Espanha

Itinerário:
11º Dia: (Quinta): Marrakech / Casablanca / 
Rabat
Café da manhã e saída até Casablanca. Visita panorâ-
mica. 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, Mau-
soleo de Mohamed V e Torre Hassan. Continuação da 
viagem até Tanger. Breve percurso panorâmico. Jantar 
e hospedagem.

13º Dia: (Sábado): Tanger / Marbella (ferry)
Café da manhã, saída para o porto onde embarcamos 
num ferry para Algeciras, continuação até á Costa do 
sol. Jantar e hospedagem em Marbella.

14º Dia: (Domingo): Marbella / Granada
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.

15º Dia: (Segunda): Granada / Toledo / 
Madri
Café da manhã e saída para Toledo. Almoço e visita pa-
norâmica da cidade, para conhecer os seus belos mo-
numentos. Continuação até Madri. Hospedagem

16º Dia: (Terça): Madri
Café da manhã. Panorâmica da cidade com guia local, 
percorrendo os mais famosos pontos turísticos da ca-
pital de Espanha: Portas do Sol e de Toledo, Castellana 
e a vanguardista Praça de Castilla. Tarde livre para visi-
tas opcionais. Hospedagem.

17º Dia: (Quarta): Madri / Brasil
 Café da manhã e tempo livre até a hora do traslado 

para o aeroporto. (Quarto disponível até as 12h00).
Fim dos nossos serviços.

01º Dia: (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 ho-
tel (Quarto disponível após as 14h00). Hospedagem.

03º Dia: (Quarta): Lisboa
Café da manhã no hotel. Pela manhã breve visita pano-
râmica, com Torre de Belém, Mosteiro dos Jerónimos, 
Monumento das Descobertas, Praça do Rossio, etc. 
Tarde livre e hospedagem.

04º Dia: (Quinta): Lisboa / Cáceres / Sevilha
Café da manhã e saída de Lisboa, atravessando a Alen-
tejo 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 hos-
pedagem.

05º Dia: (Sexta): Sevilha
Café da manhã e visita panorâmica da cidade, incluin-
do o Parque Maria Luisa, Praça de Espanha e Bairro de 
Santa Cruz. Tarde livre. Jantar e hospedagem.

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

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, consi-
derada 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 desta-
cando o simbolo da cidade, a Koutoubia e Tumulos Sa-
adianas, o Palácio da Bahia e finalmente o centro vital 
da cidade, sua praça Dejna El Fna. Tarde livre. Jantar e 
hospedagem.

Marrakech

Terças: 
De 27 de Março a 30 de Outubro de 2018.

Datas de  
chegada a Lisboa

Cidade Hotel / Localização

Lisboa Olissippo Marquês de Sá ****
Sevilha Silken Al Andaluz Palace ****
Marbella NH Marbella ****
Fez Royal Mirage **** / 

Zalagh Parc Palace ***
Marrakech Atlas Medina & Spa **** /  

Jardin de L’Agdal ****
Rabat Golden Tulip Farah ***
Tanger Hilton Honor **** / Cesar ****
Granada Los Angeles ****
Madri Florida Norte ****

Hotéis Previstos (Ou similares)

Categoria Temp. Única

Duplo 1.748
S. Single 629
Supl. Jul / Ago / Set / Out 109
Supl. Saida 28 Mar +  
11 e 18 Abr de 2018 129

OÇÃO 15 DIAS - MADRI / MADRI:  
Preços por pessoa (Em Euros)

Categoria Temp. Única

Duplo 1.885
S.Single 710
Supl. Jul / Ago / Set / Out 109
Supl. Saida 27 Mar + 10 e 
17 de Abr de 2018 129

Preços por pessoa (Em Euros)

•  Circuito em Ônibus de turismo;
•  Traslado de chegada e saída;
•  Guia acompanhante em espanhol;
•  Hospedagem nos hoteis indicados ou simi-

lares com café da manhã;
•  12 Refeições
•  Visitas panorâmicas com guia local em Lis-

boa; Madri; Fez; Marrakech; Rabat; Grana-
da e Toledo;

•  Gorjetas a carregadores de malas nos ho-
téis (quando possível)

Não incluso:
•  Passagem aérea;
•  Tudo o que não esteja no programa

Serviços Incluídos:
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Desde

1.885
€

REF.: S - LISM

17
Dias

12 REFEIÇÕES

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

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.

Guia Acompanhante
em Espanhol



O ato de inscrição para participação em qual-
quer dos roteiros publicados pela Lusanova 
implica, automaticamente na concordância às 
condições gerais e específicas ora estabele-
cidas. A Lusanova, registrada na Embratur SP 
sob o número 10.03.973259/0001-07, com 
domicilio em S.Paulo - Av. São Luis 112, 14º 
andar, formulou este contrato atendendo aos 
princípios do Código de Defesa do Consumidor e 
Deliberação Normativa da Embratur nº 161/85.

2 - CONDIÇÕES ESPECIFICAS DE VIAGENS 
INTERNACIONAIS
2.1 - A restrição ao ingresso ou permanência 
em território internacional se dará por única e 
exclusiva decisão das autoridades locais, com o 
poder de autorizar ou não a entrada, permanên-
cia e saída de bens e pessoas de seu território. 
Trata-se de direito ligado à soberania de cada 
País, reconhecido pela comunidade e normas 
internacionais.
2.2 - A Lusanova não detém qualquer ingerência 
sobre tal decisão.

3 - CONDIÇÕES ESPECIFICAS DA RESERVA 
TERRESTRE E MARITIMA
3.1 - Alterações dos programas: As excursões 
confirmadas pela Lusanova, estarão sujeitas 
a reconfirmação por parte dos operadores lo-
cais, até 15 dias antes do Início da viagem. Se 
eventualmente uma saída não reunir um grupo 
mínimo de passageiros, poderá ser cancelada 
pelo operador local e a devolução da quantia 
paga será integral em euros, como referencia, 
que serão convertidos em reais no dia da de-
volução..
3.1.1 - Antes do Início da viagem, serão viáveis 
cotações de custo para eventuais modificações. 
Quando vierem a ocorrer após o Início da via-
gem, somente serão levadas a efeito se, hou-
ver comum acordo entre o(s) passageiro(s) e a 
organização local da operadora, sem nenhuma 
responsabilidade desta última.
3.2 - Solicitação de reserva: Deve ser feita por 
escrito e acompanhada do depósito inicial (sinal 
para reserva), de 20% do valor do pacote por 
passageiro. Nos casos de reservas solicitadas 
até 7 dias úteis anteriores à saída do tour, o 
valor do depósito inicial será de 40% do valor do 
programa de viagem.
3.3 - Preços: Estão cotados em Euros, e se-
rão validos para o período indicado, podendo 
variar em razão de temporadas, variação 
cambial, alterações de preços dos fornecedo-
res ou eventos especiais, além de resoluções 
governamentais que comprovadamente os 
altere. Eventuais variações somente não serão 
repassadas para os passageiros que já tenham 
pago mais de 70% do preço total dos serviços 
contratados.
3.4 - Pagamento: Os valores dos programas 
estão expressos em euros, como referência, e 
serão convertidos em reais pelo câmbio do dia 
em que o pagamento for efetuado. O pagamen-
to final poderá ser parcelado, conforme condi-
ções vigentes à época. A não complementação 
do pagamento permitirá a Lusanova o cancela-
mento dos serviços confirmados, obedecendo 
as clausulas do item 8.
4 - O passageiro e agência de viagens que o 
atender, são responsáveis pela veracidade das 
informações e pela autenticidade das cópias de 
documentos enviadas à Lusanova, ou às insti-
tuições financeiras através desta última.
3.5 - Hotéis: Os hotéis mencionados estão 
sujeitos a alterações. A Operadora poderá, 
substituir os hotéis previstos por outros de ca-
tegoria similar, à seu critério, buscando sempre 
salvaguardar a segurança e o conforto dos pas-
sageiros. Caso os passageiros não possam ser 
acomodados na cidade prevista no itinerário, 
por motivo de força maior, serão acomodados 
em hotéis de categoria equivalente em cidades 
próximas.
Todos os preços de acomodação em hotéis são 
baseados em apartamentos duplo do tipo co-
mum com banheiro privativo, incluindo as taxas 
hoteleiras e/ou governamentais, não incluindo 
os suplementos cobrados por determinadas 
redes hoteleiras européias, taxas e impostos 
governamentais cobrados por alguns países e 
cidades.
A categoria dos hotéis é determinada por: Tu-
rística / Turística Superior / Primeira / Superior 
/ Luxo. Este critério de classificação obedece às 
informações fornecidas pelas próprias redes 
de hotéis e/ou 3.5.1 - Horários de vencimento 
das diárias: As diárias dos hotéis ou navios se 
iniciam normalmente às 15 horas do dia da che-
gada, e a saída impreterivelmente às 12 horas 
do dia da partida. Esses horários deverão ser 
respeitados independentemente do horário de 
chegada ou saída dos vôos. Caso o passageiro 
deseje ter acesso antecipado ou liberar seu 
apartamento em horários diversos, deverá 
verificar diretamente com a recepção do hotel 
sobre a possibilidade e pagar quaisquer valores 
que eventualmente lhe sejam cobrados por este 
uso prorrogado.
3.5.2 - Tipos de acomodação: A acomodação na 
maioria dos hotéis ou navios é baseada em 2 
camas individuais ou 1 cama grande por apar-
tamento ou cabine do tipo “standard” normal, 
exceto quando especificado em contrário.
Na maioria dos hotéis europeus, os quartos tri-
plos são quartos duplos onde colocam-se divãs, 
sofás-cama ou camas de armar, tornando-os 
desconfortáveis e extremamente apertados 
quando utilizados por 3 (três) adultos.
Existe, ainda, a possibilidade de alguns hotéis 
não disponibilizarem esta alternativa de quar-
tos triplos, o que levará à cobrança pelo hotel 
de suplemento “single”. O tipo de cama não 
será garantido na confirmação de reserva pois 
o apartamento somente é designado quando da 
chegada do passageiro ao hotel.
3.5.3 - Não é possível garantir cama matrimo-
nial para casais.

3.5.4 - Os pernoites adicionais ocasionados por 
fechamento de aeroportos ou problemas ope-
racionais da companhia aérea, deverão ser pa-
gos pelo passageiro ou pela companhia aérea, 
de acordo com as normas da IATA.
3.5.5 - No caso do cancelamento de um dos 
passageiros reservados em apartamento ou 
cabine dupla, o passageiro que viajar ocupa-
rá apartamento ou cabine individual ou dupla 
(para uso individual) e será responsável pelo 
pagamento de eventual suplemento de tarifa.
3.5.6 - Quarto a compartir: A operadora poderá 
aceitar de forma condicional reservas de pas-
sageiros isolados interessados na ocupação de 
quartos pelo sistema “ a compartir”, sujeito a 
confirmação até a data da viagem. Entretanto, 
não sendo possível conseguir a companhia que 
garanta a ocupação completa do quarto ou no 
caso de uma das partes cancelar a excursão, a 
outra parte deverá pagar o suplemento para a 
utilização de quarto individual, até 4 (quatro) 
dias antes da saída da excursão. O mesmo se 
aplica em casos de incompatibilidade dos pas-
sageiros que origine a modificação da acomo-
dação contratada, implicando em pagamento 
por ambas as partes da diferença de valores 
existentes. No caso de passageiros que viajam 
sozinhos e desejam dividir acomodação, fica 
entendido que se o (a)acompanhante obtido (a)
cancelar a excursão, aquele que continuar deve 
obrigatoriamente pagar o suplemento para 
quarto individual.
3.6 - Regime de alimentação: Prevalece o men-
cionado no folheto promocional do produto 
adquirido, sendo que o café da manhã servido 
na maioria dos hotéis (quando incluído no pro-
grama), é em geral café continental (café, leite, 
chá, manteiga e torradas), salvo quando espe-
cificado de outra maneira. Meia Pensão (café 
continental e uma refeição), Pensão Completa 
(café continental mais duas refeições)
3.6.1 - As refeições quando inclusas, foram 
contratadas com os hotéis e/ou restaurantes 
locais com base em serviços de grupos, sendo o 
menu fixo com bebidas não inclusas e horários 
pré-estabelecidos que deverão ser respeitados 
pelo passageiro. Não ocorrerá reembolso rela-
tivo a refeições não desfrutadas por iniciativa 
do passageiro.
3.7 - Transportes terrestres: Os tours e pacotes 
envolvendo transporte terrestre serão efetua-
dos em veículos de transporte regular, normal-
mente em ônibus de turismo, micro-ônibus, 
vans ou carros pertencentes a transportadores 
locais, equipados de conformidade com as pe-
culiaridades do local. O veículo é compartilhado 
com pessoas de nacionalidades diferentes. Os 
lugares nos ônibus são ocupados normalmen-
te, utilizando-se o sistema rotativo, para cada 
etapa, sob a supervisão do guia, e que deve ser 
respeitado pelo(s) passageiro(s).
3.7.1 - Segundo normas internacionais de 
transporte, os passageiros não devem sair de 
suas poltronas enquanto os veículos estiverem 
em movimento para evitar quedas, desconforto 
aos demais passageiros ou mesmo autuação 
pelas autoridades rodoviárias.
3.7.1 - Traslados privativo: Efetuado em veiculo 
privativo ou veículo contratado pelo fornecedor 
local, este serviço não inclui assistência de guia, 
somente carro com motorista. Está incluso o 
transporte de uma mala por pessoa. O trans-
porte de malas adicionais deverá ser pago dire-
tamente ao motorista.
3.7.2 - Traslado ou serviço regular: são serviços 
regulares de turismo, efetuados em veículo de 
transporte regular, normalmente ônibus, van 
ou táxi. O transferista permanece no aeropor-
to até 40 minutos após a hora prevista para o 
pouso da aeronave. Caso o passageiro tenha 
qualquer problema de imigração, localização 
de bagagem ou de qualquer outra natureza, o 
transferista não poderá retardar o traslado para 
aguardar passageiros retardatários, que deve-
rão seguir para o hotel por seus próprios meios. 
Não haverá reembolso relativo aos traslados 
não utilizados.
3.8 - Bagagem
3.8.1 - Responsabilidade: Na relação contratual 
entre a Lusanova e o(s) passageiro(s), ficam 
expressamente excluídas a bagagem e os per-
tences pessoais do(s) passageiro(s), sendo que 
estes viajam por conta e risco dos mesmos. A 
operadora não se responsabiliza pela perda, 
roubo, violação, extravio ou dano que as ba-
gagens possam sofrer durante a viagem, por 
qualquer causa, incluindo sua manipulação em 
traslados, quando esse serviço existir.
Durante o transporte terrestre, entende-se que 
o(s) passageiro(s) as levam consigo, por sua 
exclusiva conta e risco, seja qual for o local do 
veículo onde forem transportadas.
3.8.2 - Na hipótese de sofrer algum dano ou ex-
travio, o passageiro deverá apresentar, NO ATO, 
reclamação à companhia de transporte, única 
responsável por eventuais danos.
Alerta: As seguradoras no Brasil oferecem se-
guro de extravio de bagagem somente quando 
esta foi destinada à algum lugar através de 
transporte aéreo. Assim o passageiro viaja com 
pleno conhecimento que suas malas não estão 
cobertas em qualquer outra situação, caso haja 
extravios em saguão de aeroportos, dentro de 
táxis ou traslados, hall de hotéis ou ainda no 
quarto de hotéis.
Nenhum hotel no mundo assume responsa-
bilidade por roubos ou furtos dentro das suas 
dependências. A Lusanova não aconselha levar 
itens de grande valor nas viagens, e caso ne-
cessário é aconselhável levá-los na bagagem 
de mão.
3.8.3 - Em traslados e excursões terrestres, o 
passageiro terá direito a transportar uma mala 
de tamanho médio de até 20 kg, além da ba-
gagem de mão tipo bolsa até 5 kg. Os volumes 
excedentes serão de inteira responsabilidade 
do passageiro, que deverá cuidar do seu trans-
porte durante toda a viagem. Em caso da inca-

pacidade de carga do ônibus, van ou carro, não 
serão aceitas as malas excedentes.
3.9 - Responsabilidade sobre valores: A Lusa-
nova não se responsabiliza por roubo de docu-
mentos ou objetos de valor durante a viagem. 
Recomenda-se verificar junto ao hotel a exis-
tência de cofres para a guarda destes. Caso opte 
por deixar valores no cofre do hotel, verifique a 
cobertura oferecida no caso de arrombamento 
do cofre.
A Lusanova aconselha a não deixar malas fora 
do quarto, no corredor do hotel, mesmo quando 
uma operadora local solicitar tal procedimento. 
Caso a mala suma no corredor, nem o hotel, 
nem a operadora local assumirão a responsa-
bilidade.
3.10 - Opcionais: Em nossos folhetos indica-
mos passeios, visitas e restaurantes opcionais. 
Estes não estão inclusos em nossos serviços, 
constituindo-se mera sugestão, não sendo de 
nossa responsabilidade a operacionalização e 
qualidade e/ou reembolso de valores corres-
pondentes aos mesmos.
3.11 - Guias: O guia acompanha o grupo somen-
te na parte terrestre das excursões e o atendi-
mento será feito por profissionais de empresas 
locais que falam português ou espanhol. Uma 
mesma excursão pode ser operada por diferen-
tes guias em determinados trechos do roteiro.
3.12 - Em caso de doença de algum passageiro, 
o guia não poderá se dedicar em exclusivo na 
assistência ao passageiro necessitado, em de-
trimento dos demais passageiros do grupo. No 
entanto, prestará assistência quanto a contatos 
com os adequados meios de assistência em 
viagem (seguro).
3.13 - Entradas em Parques, Igrejas, Monu-
mentos, espetáculos, atrações: os traslados, os 
ingressos e o acompanhamento de guia somen-
te estão incluídos quando expressamente pre-
vistos nas Condições Especificas do programa.

4- CONDIÇÕES ESPECIFICAS DO TRANSPORTE 
AÉREO
4.1 - O passageiro e o agente de viagens, decla-
ram ter conhecimento de que a responsabilida-
de sobre a parte aérea do programa é integral-
mente da companhia aérea emitente do bilhete 
em nome do passageiro. A Lusanova não res-
ponde Civil ou criminalmente, na forma do Có-
digo de Proteção do Consumidor, por quaisquer 
atrasos, danos, acidentes, perda ou extravio de 
bagagem e outros fatos imprevisíveis que são 
inerentes ao ato de viajar, sendo esta respon-
sabilidade total da companhia aérea, de acordo 
com o Código Brasileiro de Aeronáutica e de-
mais normas legais.
4.2 - Os passageiros deverão, sob sua respon-
sabilidade:

a) Apresentar-se no guichê da companhia aérea 
pelo menos 02(duas) horas antes do horário 
previsto para o vôo.
b) Reconfirmar a sua reserva, diretamente na 
companhia aérea de cada vôo subseqüente, 
com antecedência mínima de 72horas da saída 
do vôo.

4.3 - O preço da parte aérea poderá sofrer 
reajustes desde que a empresa aérea o deter-
mine, de acordo com as resoluções IATA e do 
DAC. Estes reajustes serão repassados para o 
passageiro que ainda não tenha efetuado o pa-
gamento de pelo menos 90% do valor total dos 
serviços contratados.
4.4 - A realização de escalas não previstas fica a 
critério do Comandante da aeronave.
4.5 - A companhia aérea não poderá retardar 
um vôo para aguardar passageiros porventura 
retidos por autoridades fiscais ou policiais para 
fiscalização. As despesas relacionas à remar-
cação do vôo correrão por conta do passagei-
ro que, se optar pelo cancelamento da viagem 
sofrerá as penalidades especificadas no item 8
4.7 - Bagagem: O transporte será feito de acor-
do com os critérios da companhia aérea que, 
em geral, permite transportar um volume de 
até 20kg. por pessoa sem pagamento de so-
bretaxas, mais uma bagagem de mão máximo 
com 5 kgs.
4.8 - O bilhete aéreo não é endossável para ou-
tras transportadoras aéreas que não a designa-
da pela operadora.
4.9 - Os bilhetes aéreos quando incluídos nas 
nossas programações referem-se a tarifas 
especiais reduzidas implicando em certas 
restrições (endosso/mudança de rota/reem-
bolsos, etc...), estará indicada a classe do as-
sento (econômica, executiva, primeira), o tipo 
de tarifa e condições de uso (rota, duração, 
restrições) o preço e as formas de pagamento 
possíveis. As condições para emissão, alteração 
ou cancelamento do bilhete de passagem, para 
reconfirmação de reservas, para apresentação 
dos passageiros, para transporte de bagagem 
e para reparação de danos pessoais ou mate-
riais, horários dos vôos, as rotas, as conexões, 
as escalas e os preços são estabelecidas pelas 
transportadoras aéreas e não pelas agências de 
turismo ou operadoras.
4.10 - O preço das passagens aéreas é baseado 
em dólar norte-americano, estabelecido pelas 
companhias aéreas, sendo pago em moeda cor-
rente nacional, à cotação do câmbio comercial 
fixado pelo governo.
4.11 - Após emitidos, serão aplicadas as penali-
dades previstas nas regras tarifárias e, em caso 
de reembolso, o mesmo somente será efetuado 
após o ressarcimento por parte da companhia 
Aérea.
4.12 - A pontualidade dos horários de vôo está 
sujeita a problemas de ordem técnica e mete-
reológicas sobre os quais as agências de turis-
mo ou operadoras não possuem qualquer meio 
de previsão ou de controle. A segurança dos 
passageiros após o embarque e o despacho de 
suas bagagens é de responsabilidade da trans-
portadora aérea prestadora do serviço até o seu 

final, que abrange a entrega dessa bagagem.
Em geral, o limite de bagagem sem pagamento 
extra é de 20kgs, por passageiro, havendo nor-
mas internacionais que limitam a US$ 20 por 
kg. a indenização por seu eventual extravio ou 
dano. Por isto, é recomendável que os passa-
geiros contratem seguro de sua bagagem caso 
transportem objetos de maior valor.
4.13 - As tarifas apresentadas nas tabelas de 
preços são baseadas em classes promocionais 
com número limitado de lugares. Lugares adi-
cionais poderão ser confirmados pelas compa-
nhias aéreas em uma classe tarifária de valor 
mais elevado. Neste caso, será informado do 
novo preço no ato da confirmação da reserva.
4.14 - Os vôos terão que ser realizados exata-
mente nas datas e horários marcados e, even-
tualmente, qualquer alteração que o passageiro 
deseje fazer, implicará em reajustes de preços 
e/ou pagamento de multas.
4.15 - Se o passageiro modificar datas e/ou 
vôos reservados no programa, os traslados ao 
aeroporto/hotel/aeroporto, se solicitados, se-
rão cobrados à parte, bem como as d59espesas 
oriundas dessas alterações.

5 - OS PREÇOS NÃO INCLUEM
Taxas de embarque nos aeroportos, taxas lo-
cais de turismo, despesas extras nos hotéis 
tais como: telefonemas, consumo de frigobar, 
lavanderia, serviços privativos, ingressos em 
parques, igrejas, museus e demais atrações que 
sejam visitadas durantes os passeios realiza-
dos e que não estejam especificamente men-
cionados como incluídos, refeições em geral e 
quaisquer outras despesas não mencionadas 
como incluídas. Taxas ou impostos aprovados e 
adotados após a edição do caderno.

6 - DOCUMENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
DO PASSAGEIRO
6. 1 - O passageiro é inteiramente responsável 
pela obtenção dos documentos necessários 
para a viagem: vistos consulares, vacinas, pas-
saporte devidamente legalizado com validade 
mínima de seis meses, etc...
6.2 - A documentação defeituosa e a falta de 
vistos, será de única e exclusiva responsabilida-
de do passageiro.
6.3 - É importante verificar a documentação 
adicional necessária para a viagem de menores 
de idade. Menores de 18 anos viajando desa-
companhados, necessitam de autorização do 
Juizado de Menores do município de residência. 
Quando viajam na companhia de apenas pai ou 
mãe, é necessário autorização do outro que não 
viaja, com a firma reconhecida.
6.4 - Os estrangeiros residentes no Brasil de-
verão viajar com passaporte e o original do 
seu RNE (a atual carteira de identidade para 
estrangeiros residentes no Brasil) com validade 
em vigor.
6.5 - A impossibilidade de embarque gerada por 
falta de documentação caracterizará cancela-
mento da viagem, sendo aplicadas as penalida-
des do item 8.3.1.6

7 - SEGUROS
7.1 - A operadora recomenda sempre a compra 
de u m cartão de assistência internacional, que 
poderá ser comprado através do seu agente de 
viagens.
Havendo necessidade de utilização dos serviços 
de assistência médica, incumbirá ao próprio pas-
sageiro adotar as providências cabíveis contando, 
sempre que possível, com a assessoria dos “con-
cierges” ou do guia local ou nossos representan-
tes, que somente agirão quando tal iniciativa não 
comprometer o normal cumprimento da progra-
mação do grupo.

8 - CONDIÇÕES ESPECIFICAS DE 
CANCELAMENTO DOS PACOTES DESTE 
CATÁLOGO
8.1 - Entende-se por cancelamento a desistên-
cia - voluntária ou não - da viagem e/ou serviço 
contratado, por parte do passageiro.
8.2 - Solicitações de cancelamento da viagem 
ou serviços contratados deverão ser feitas por 
escrito.
8.3.1.2 - Cancelamentos até 7 dias antes do 
embarque - 100 % do valor total.
Cruzeiros:
8.3.1.3 - Cancelamentos de 35 dias a 21 dias do 
embarque – 50% do valor total.
8.3.1.4 - Cancelamentos de 20 a 14 dias do em-
barque - 75% do valor total.
8.3.1.5 - Cancelamentos com menos de 13 dias 
– 100% do valor total.
Ferries :
8.3.1.6 - Cancelamentos até 10 dias antes do 
embarque - 100% do valor total.
Traslados :
8.3.1.7 - Cancelamentos até 3 dias antes do 
embarque - 100% do valor total.
Excursões :
8.3.1.8 - Cancelamentos até 5 dias antes do 
embarque - 100% do valor total.
Hotéis :
8.3.1.9 – Consulte o seu agente de viagens.

9 - DAS ALTERAÇÕES DE RESERVAS
Os passageiros que desejarem promover alte-
rações em suas reservas originais ficam sujei-
tos ao pagamento de euros 20,00 por alteração.

10 - REEMBOLSOS
10.1 - Os pedidos de reembolso deverão ser 
encaminhados à operadora pelo passageiro por 
escrito e por intermédio do agente, juntamente 
com os comprovantes de cancelamento, não 
utilização ou utilização parcial das reservas e/
ou serviços, bem como a devolução dos vou-
chers fornecidos pela Lusanova. Deverão cons-
tar data e hora (identificação do fax ou e-mail).                                                                                       
10.2 - Os cancelamentos ou alterações de 
reservas de passageiros que já estejam no 
exterior deverão ser feitos pelos próprios di-

retamente com o hotel, companhia aérea, ou 
fornecedor dos serviços. Deverão ser obtidos 
os seguintes dados: comprovante do cance-
lamento ou alteração por escrito ou no caso 
de contato por telefone, data e hora exata do 
contato, nome e cargo do funcionário, numero 
ou código do cancelamento ou alteração. Esses 
dados deverão ser informados na solicitação do 
reembolso.
10.3 - O prazo para reembolso é de aproxima-
damente 45 dias úteis após o recebimento da 
solicitação, e poderá estender-se visto a neces-
sidade de se contatar o fornecedor e/ou hotel 
no exterior e aguardar a autorização dos mes-
mos para devolução do dinheiro.

10.4 - Não haverá reembolso por serviço que o 
passageiro dispense voluntariamente ou veja-
se obrigado a dispensar.

11 - RECLAMAÇÕES
11.1 - Deverão ser encaminhadas por escrito 
à agência e à Lusanova, em até 30 dias após 
o encerramento dos serviços, conforme artigo 
26, inciso I, parágrafo 1º, do Código de Prote-
ção e Defesa do Consumidor. Após esse prazo, 
a relação contratual será considerada perfeita e 
acabada, desobrigando a operadora de qualquer 
responsabilidade sobre danos patrimoniais ou 
morais.
11.2 - Cabe ao agente de turismo na condição de 
intermediário, a obrigação de prestar ao passa-
geiro orientação completa e adequada sobre a 
viagem em geral, esclarecendo todos os detalhes 
sobre a execução dos serviços adquiridos. Para 
todos os efeitos legais, o agente intermediário, 
responderá solidariamente com a Lusanova caso 
o passageiro inicie alguma demanda relacionada 
à interpretação ineficiente das condições de via-
gem, informações incompletas ou em desacordo 
com as instruções a ele - agente - transmitidas 
pela operadora, e que por ele devem ser presta-
das ao passageiro.

12 - OBRIGAÇÕES DOS CONSUMIDORES
12.1 - Comportamento - No caso de algum dos 
integrantes do grupo se comportar de maneira 
inadequada, com evidente prejuízo aos demais, à 
critério do guia, este poderá exigir que o passa-
geiro se desligue da excursão. A única obrigação 
por parte da operadora, consistirá em reembolsar 
a parte proporcional faltante da viagem, deduzi-
das as despesas originais.
12.2 - Horários - O(s) passageiro(s) se compro-
mete a respeitar os horários preestabelecidos 
para a operação, conforme informações do guia.
12.3 - O passageiro acometido por doença gra-
ve, ou portador de aparelhos de ajuda cardíaca 
ou respiratória, ou similar, gravidez, deverá 
declarar sua condição no ato da solicitação da 
reserva e viajar coberto ou assistido por seguro. 
Assumir os riscos inerentes à viagem, em face 
de quaisquer das condições acima, é de escolha 
pessoal do usuário.
12.4 - Caso ocorra alguma desconformidade no 
adimplemento dos valores devidos pelo passa-
geiro à Lusanova - seja através de cheques, car-
tão de crédito ou boleto - fica esta última auto-
rizada a suspender imediatamente a prestação 
de serviços (aéreos e/ou terrestres), ainda que 
o passageiro se encontre no exterior.

13 - DAS RESPONSABILIDADES
13.1 - A Lusanova atua como intermediaria 
entre seus clientes e prestadores de serviços, 
nacionais e internacionais, declinando a sua 
responsabilidade por todo e qualquer proble-
ma, perdas ou danos, resultantes de casos 
fortuitos ou de força maior, ou seja: greves, 
distúrbios, quarentenas, guerras e fenôme 
nos naturais (por exemplo: terremotos, fu-
racões, enchentes, avalanches, maremotos); 
modificações, atrasos e/ou cancelamento de 
trajetos aéreos devido a motivos técnicos, 
mecânicos e/ou metereológicos, bem como 
decisões governamentais, atos de terroris-
mo, roubos, furtos e outros eventos sobre 
os quais a Operadora não possui qualquer 
poder de previsão ou controle sendo even-
tuais gastos pessoais motivados por tais 
circunstâncias de responsabilidade exclusiva 
do passageiro.
13.2 - Por motivos técnico-operacionais e 
buscando salvaguardar a integridade física dos 
passageiros, a Lusanova reserva-se o direito de 
promover alterações que se fizerem necessá-
rias quanto a itinerários, hotéis e serviços sem 
prejuízo para o cliente, não cabendo qualquer 
direito indenizatório ao (s) passageiro(s) caso 
isto ocorra.

14 - DA CONCORDÂNCIA
Ao contratar os serviços da Lusanova direta-
mente no escritório desta ou em algum agente 
de turismo que atue como intermediário, o pas-
sageiro e o intermediário declaram-se cientes 
de todos os termos do presente instrumento e 
manifestam sua anuência com o mesmo.

15 - FORO
As partes elegem o Foro do domicílio da 
LUSANOVA como competente para dirimir 
eventuais questões relacionadas à interpre-
tação ou aplicação das cláusulas do presente 
instrumento.

_____________________ de ______ de ______
CONTRATANTE: _____________________________
CPF: ___________________________________
AGÊNCIA VENDEDORA: ________________________
CNPJ: __________________________________
LUSANOVA DO BRASIL, OPERADORA DE TURISMO LTDA
CNPJ: 03 973 259/0001-07.

VALIDADE DO CATÁLOGO: Fevereiro de 2018 a Março de 2019 | EDITADO: Em Dezembro de 2017.
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