
 
 

Saída 17 de Outubro  
PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA E SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Roteiro: 
1º DIA 17/10 SÃO PAULO
Apresentação no aeroporto de Guarulhos.Embarque (noite à bordo) 

. 

 
2º DIA – 18/10 – DOM: LISBOA

  

 
Chegada a Lisboa. Desembarque e encontro com o guia privativo no aeroporto.Traslado para o 
Hotel Roma *** (ou similar). Se a hora de chegada for anterior ao horário de check-in será dada a 
oportunidade de guardar as bagagens. Hospedagem. 

Após o café da manhã, saída para um passeio de dia completo. Sobre a margem direita do rio 
Tejo, Lisboa é uma cidade lendária com mais de 20 séculos de história. Parada no bairro histórico 
de Belém, junto à Torre de Belém, ícone de Lisboa e ao Padrão dos Descobrimentos. Visita à 
Igreja do Mosteiro dos Jerónimos, o mais deslumbrante exemplo da arte manuelina. De volta ao 
centro histórico da cidade das sete colinas para um passeio a pé pelas ruelas de Alfama. 
Passando pela Praça do Comércio, o regresso se faz atravessando a Baixa, o Rossio e passando 
pela Avenida da Liberdade e o Marquês de Pombal.Tempo livre para almoço.Saída para Sintra 
faremos uma primeira parada para uma visita livre ao Palácio da Vila, o mais bonito de Portugal. 
Descemos ao centro histórico da vila para passear pelas ruelas desta vila romântica e provar os 
famosos “travesseiros”, um exemplo da doçaria conventual da região. Continuamos pela 
luxuriante vegetação e lindíssima paisagem do Parque Natural de Sintra, passando pelo Cabo da 
Roca – o ponto mais ocidental do continente europeu. Ao longo da marginal seguimos por 
Cascais e Estoril antes da chegada a Lisboa. Jantar e Hospedagem. 
    

3º DIA – 19/10 – SEG: LISBOA - SINTRA - CABO DA ROCA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA 

Após o café da manhã. Dia Livre. Jantar e Hospedagem. 
4 º DIA – 20/10 – TER:LISBOA  

5º DIA – 21/10 – QUA: LISBOA - ÓBIDOS - ALCOBAÇA - BATALHA - FÁTIMA

  

 
Café da manhã no hotel. Em horário combinado, saída com destino a Óbidos para um breve 
passeio individual pelas ruelas da lindíssima vila, envolvida por uma cintura de muralhas 
medievais e coroada pelo castelo mouro reconstruído por D. Dinis. Prosseguimos para Alcobaça, 
para visita à igreja do famoso mosteiro de Santa Maria da Vitória, datado do século XIV, 
Património mundial tombado pela UNESCO e obra-prima da arquitetura gótica portuguesa. 
Continuação para a cidade de Batalha para visitar a igreja do Mosteiro onde Pedro e Inês estão 
sepultados antes de seguirmos para a cidade de Fátima, centro religioso e de peregrinação 
mundialmente conhecido pelas aparições de Nossa Senhora em 1917. Participação na oração do 
terço e procissão das velas na Capelinha das aparições. Tempo livre para atividades 
particulares.Jantar e  Hospedagem no Hotel Estrela de Fatima  **** (ou similar).  

Café da manhã no hotel e partida para a cidade de Coimbra, a cidade dos estudantes, com uma 
das mais antigas universidades da Europa. Visita à universidade e passeio pelas ruelas do centro 
histórico. Prosseguimos para Aveiro, muitas vezes apelidada de “Veneza Portuguesa” por causa 
dos seus canais e os típicos barcos “Rabelos” que os percorrem. Tempo livre no centro para 
poder provar a doçaria local numa das várias pastelarias: os tradicionais ”ovos moles”. Seguimos 

6º DIA – 22/10 – QUI: FÁTIMA - COIMBRA - AVEIRO - PORTO 



 
 
até ao Porto, a segunda maior cidade e capital do norte do país.  Chegada , jantar e hospedagem 
no Hotel Hotel Vila Galé Porto **** (ou similar).  
 

Café da manhã no hotel. Inicio da visita na cidade do Porto, capital do norte do País e segunda 
cidade mais importante de Portugal. Visita ao centro histórico, passando pela Avenida dos Aliados 
com a famosa Torre dos Clérigos e a famosa estação de trem de São Bento, descendo depois até 
Ribeira. Passeio pelas ruelas deste bairro junto ao Rio Douro, passando em seguida para a outra 
margem, para Vila Nova de Gaia, onde finalizamos o nosso passeio com uma visita guiada a uma 
vinícola de Vinho do Porto com degustação deste vinho único e mundialmente conhecido. Tarde 
livre para atividades pessoais. Jantar e Hospedagem. 
 

7º DIA – 23/10 – SEX: PORTO 

 

8º DIA – 24/10 – SAB: PORTO - GUIMARAES - BRAGA - PORTO- SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

 Café da manhã no hotel. Saída para Guimarães, cidade “berço” da nação, onde nasceu D. 
Afonso Henriques, o 1º rei de Portugal. Passeio a pé pelo bem preservado centro histórico, 
classificado pela UNESCO como patrimônio mundial. Prosseguimos para Braga para visita ao 
Santuário do Bom Jesus, a Sé Catedral, uma das mais antigas do país, e o Santuário de São 
Bento da Porta Aberta, o 2º mais importante centro de peregrinação de Portugal. Prosseguimento 
para Viana do Castelo. Chegada e subida ao Monte de Santa Luzia onde se pode ter uma das 
mais impressionantes vistas de toda a cidade. Descemos para o centro para visita pelo seu 
pequeno, mas bem preservado, centro histórico.   
Partida para a fronteira norte com destino à Santiago de Compostela onde poderá percorrer a pé 
as ruas desta cidade que e Patrimônio da UNESCO e um dos mais importantes centros de 
peregrinação da Península Ibérica, onde poderá visitar a Catedral de Santiago de Compostela. 
Jantar e  Hospedagem    
no Hotel Gelmirez ou similar. 
  

Café da manhã no hotel. Pela manhã sairemos em direção a Catedral de Santiago para 
participarmos da missa do Peregrino às 12,00 hs, onde se houver, veremos o grande fumeiro em 
ação.  

9º DIA –25/10 DOM: SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Almoço em restaurante local a confirmar. Tarde livre.Hospedagem. 
 

Café da manhã no hotel. Em horário previamente combinado seguiremos com destino a Portugal 
sendo a nossa primeira parada em Valença do Minho, cidade fortificada que está situada na 
margem sul do rio Minho e que faz fronteira natural entre Portugal e Espanha. Continuação da 
viagem até a cidade do Porto. Chegada, hospedagem e jantar no Hotel Quality Inn *** (ou similar). 
 

10º DIA – 26/10 SEG: SANTIAGO DE COMPOSTELA - VALENÇA DO MINHO - PORTO 

Café da manhã no hotel. Em horário combinado transporte ao aeroporto para formalidades de 
embarque com destino à São Paulo. 

11º DIA – 27/10 TER: PORTO 

 
 
 
 



 
 
PREÇOS POR PESSOA BASE GRUPO  
Parte Terrestre:  Preços em Euros por pessoa: Apartamento Duplo € 1.820,00  
Entrada de € 483,00  
e saldo de € 1.337,00  
em 09 parcelas de € 148,56 (cada) 
Preço Válido para Grupo minímo de 20 pessoas viajando juntos. 
 

Parte Aérea TAP  Preços em US$ por pessoa USD 1.623,00  
+ taxas de embarque USD 276,00 
Forma de pagamento aéreo:Entrada e saldo em 10 X no cartão 
  
Obs.:Valores serão convertidos em Reais ao dia do pagamento. 
 
 
 
 
 
 
Serviços  incluídos: 
• Ônibus privativo para todo o grupo desde a chegada até ao traslado de saída; 
• 09 noites de hospedagem em hotéis incluindo café da manhã Buffet; 
• 07 jantares e 01 almoço em Santiago de Compostela (sem bebidas); 
• Guia privativo durante toda a viagem; 
• Visitas panorâmicas das cidades indicadas no itinerário: 
HD City tour Lisboa 
HD Tour panorâmico Sintra, Casvais e Estoril 
HD City tour Porto 
Visitas com entrada incluída: 
Catedral de Lisboa, Igreja de Santa Maria de Belém, (Jeónimos)- Lisboa, igreja de Santa Maria 
(Óbidos), igreja do mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, igreja de mosteiro de Santa Maria 
Vitória (Batalha),Santuário de Fátima, universidade de Coimbra (visitando o que seja possível 
nessa data), visita caves ferreira com degustação de vinho, Santuário do bom Jeus do Monte, 
Santuário do Sameiro.  
• Bagageiros na saída dos hotéis (1 peça por pessoa); 
• Seguro viagem plano Euromax 
* Preço Válido para Grupo minímo de 20 pessoas viajando juntos, caso não se atinja poderá haver aumento de 
preço, mesmo já tendo pago. 
Hotéis ou similares: 
Lisboa: Hotel Roma 
Fátima: Hotel Estrela de Fatima  
Porto: Hotel Vila Galé Porto 
Santiago de Compostela: Gran Hotel Santiago  
Condições gerais: 
- o preço por pessoa não inclui

  como incluídas; 

: bebidas incluidas as refeições; saco de viagem; despesas de carácter 
pessoal; outras refeições; outras entradas noutros museus e  monumentos ou outros locais de interesse 
ao longo de todo o percurso; quaisquer outras despesas não mencionadas  


