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PORTUGAL

O clima ameno, 3000 horas de sol por ano e 850 km de costa banhada pelo oceano
Atlântico fazem de Portugal um destino perfeito em qualquer altura do ano. Neste país
que tem as fronteiras mais antigas da Europa, encontra-se uma grande diversidade de
paisagens a curta distância, muitas atividades de lazer e um patrimônio cultural único,
onde a tradição e a contemporaneidade se conjugam em harmonia. A gastronomia, os
bons vinhos e a simpatia dos portugueses completam uma oferta de serviços turísticos
de qualidade, seja para uma longa ou pequena estada. À partida de várias cidades
brasileiras existem dezenas de voos diretos semanais para este país único.
Venha sentir Portugal com a Nortravel.

ESPANHA

Espanha é um país que se destaca pelas várias opções turísticas voltadas, principalmente,
para a História, Arte e Cultura. Em função de sua rica história e do bom desenvolvimento
socioeconômico, podemos encontrar em seu território, locais que atendem ao gosto de
vários tipos de turistas. São muitos museus, parques, monumentos históricos, galerias
de arte, castelos medievais, arquitetura antiga, etc.
A Nortravel neste caderno, apresenta o que de melhor há em Portugal e Espanha, indo de
encontro às expetativas e necessidades de todos os passageiros que pretendem visitar
a Península Ibérica. Todos os pacotes aqui apresentados têm o cunho da Nortravel,
que demarca a grande diferenciação dos demais. O cuidado na elaboração destes
roteiros está bem presente, a preocupação em privilegiar o passageiro, com os seus
serviços, atendimento, atenção dada pelos guias de língua portuguesa, todo o tipo de
hospedagem e segurança nos vários roteiros. Embora haja expetativas e exigências
diferentes dos vários passageiros, a qualidade de serviços e o carinho que colocamos em
cada pacote é transversal a todos os programas.
Esta forma de atuar da Nortravel no Turismo, fez por conta disto, ser reconhecida e
galardoada com vários prémios ao longo dos anos, dando-lhe notoriedade e prestígio
não somente em Portugal, mas também além-fronteiras.
Tendo em conta todos estes fatores, a Nortravel e sua equipe de grandes profissionais
terá todo prazer e a honra em tê-lo como passageiro.

RECOMENDAÇÕES E INFORMAÇÕES UTEIS
A SUA AGÊNCIA DE VIAGENS
As suas férias são um assunto demasiado sério para ser deixado ao acaso. Melhor que
ninguém, a sua agência de viagens conhece os diversos produtos disponíveis no mercado e
que nem todas as Operadoras oferecem o mesmo grau de confiança.
ASSISTÊNCIA E INFORMAÇÃO
Todos os nossos Circuitos Exclusivos e todos os passeios nos Tours Regulares, são
acompanhados por competentes guias que estão aptos a prestar todo o apoio de que
possa necessitar no decorrer da viagem. Todos os Tours Privativos são acompanhados por
competentes motoguias. Estes profissionais de turismo (em casos específicos com a ajuda de
guias locais), estão aptos a fornecer toda a informação sobre cultura, costumes, gastronomia,
história, monumentos e locais de interesse.
REVISÕES E ALTERAÇÕES AO CATÁLOGO
A Nortravel poderá alterar e corrigir preços, datas, roteiros e outros serviços propostos neste
caderno, por falha na arte ou digitação. Sempre que esses erros são detetados, imediatamente
serão corrigidos e estarão disponíveis na versão atualizada no nosso site ou na sua agência de
viagens. Antes de efetuar a reserva solicite o programa completo e atualizado na sua agência
de viagens ou consulte-o no nosso site.
DOCUMENTAÇÃO
No ato da inscrição em qualquer roteiro, pergunte ao seu agente de viagens qual o tipo de
documento, ou documentos, necessários para a viagem em questão, nomeadamente no que
diz respeito a validade de passaportes.
TRATADO DE SCHENGEN
Portugal e Espanha são países subscritores do Tratado de Schengen. Informe-se junto do seu
agente de viagens no Brasil quais as normas aplicáveis à sua viagem em concreto e ao seu
caso pessoal. A título meramente informativo transcrevemos a seguir as formalidades gerais
do Tratado de Schengen: 1) Passaporte com validade de 6 meses; 2) Bilhete de viagem aérea
(ida e volta) com permanência máxima de 90 dias; 3) Comprovante de hospedagem ou de
viagem organizada; 4) Seguro de saúde;
NOMES DOS PARTICIPANTES
É de exclusiva responsabilidade dos clientes a correta informação dos nomes dos participantes
que – obrigatoriamente – têm que corresponder aos documentos de identificação. Erros
nos nomes dos passageiros podem levar a que as entidades policiais no controle de saídas
e entradas dos aeroportos, portos ou fronteiras terrestres, impeçam que os passageiros em
questão iniciem ou continuem a viagem.
BAGAGEM E CARREGADORES
Para viajar de forma confortável reduza a sua bagagem ao mínimo necessário, evitando utilizar
mais que uma mala por pessoa. Lembre-se que existe limite de peso para a bagagem. Evite
constrangimentos na hora de embarcar. Certifique-se de que não coloca na bagagem de
porão documentos como passaporte, bilhetes de avião, vouchers, medicamentos essenciais,
óculos graduados, dinheiro, cartões de crédito, objetos de grande valor como jóias, etc. Note
que a bagagem é um bem pessoal pelo que recomendamos o máximo acompanhamento nos
atos de carga e descarga. A Nortravel não se responsabiliza por malas ou artigos perdidos,

2

roubados ou esquecidos nos hotéis, aeroportos, aviões ou ônibus, pois não tem como recuperálos. É da responsabilidade dos passageiros tomar as providências necessárias, contatos e
gastos para a sua recuperação. A Nortravel disponibiliza serviço de maleteiros, nos circuitos
exclusivos (quando informado em o preço inclui). Este serviço não está incluído sempre que
os passageiros prolonguem a estada no final da viagem nos restantes roteiros. A bagagem
deve estar identificada com nome completo, cidade, país, telefone, endereço e cep. Se
ocorrer qualquer problema com a sua bagagem despachada no avião, deverá apresentar a
reclamação diretamente à companhia aérea e preencher o formulário do qual lhe entregarão
uma cópia com um número de protocolo e também com o número de telefone para posterior
contato. O guia procurará ajudar no contato com a companhia aérea, no entanto a Nortravel
não é responsável pela recuperação da bagagem, nem pelas informações fornecidas pelas
companhias aéreas.
HORÁRIOS E PONTOS DE ENCONTRO
É essencial que todos os viajantes respeitem os horários e locais estabelecidos, tanto no início
de um roteiro como durante o seu percurso, para que possamos garantir o cumprimento integral
dos serviços contratados. É da responsabilidade dos passageiros reconfirmar esses mesmos
horários e locais, isentando a Nortravel por perda de serviços ou gastos na reincorporação na
viagem.
VESTUÁRIO
Em cada caso informe-se junto do seu agente de viagens. Regra geral aconselhamos que
reduza ao mínimo a quantidade de roupa a transportar, tendo sempre em conta o clima, a
época do ano e o tempo de viagem, optando sempre por roupa e calçado confortável. Nos
circuitos reina a informalidade, no entanto, previna-se com uma indumentária mais cuidada
que lhe permita um programa mais formal. Nas visitas a templos religiosos recomendamos
que evitem a utilização de mini-saias, shorts ou blusas cavadas para não terem problemas de
admissão. Uma echarpe pode ajudar a prevenir algumas das situações referidas.
SERVIÇOS INCLUÍDOS NA VIAGEM E PREÇOS
Estão incluídos no preço da viagem apenas os serviços claramente mencionados como
incluídos. Caso algum serviço não esteja especificamente detalhado como fazendo parte do
programa, este não se encontra incluído no preço da viagem.
SEGURO
De acordo com o decreto nº 2004-1237, de 17 de Novembro de 2004, o novo dispositivo legal
determina que os turistas estrangeiros, submetidos ou não a obrigação de visto, que desejam
entrar na Europa, têm a obrigação de aderir a uma assistência médica de €30.000. Informe-se
junto do seu agente de viagens quais os procedimentos para a subscrição deste seguro.
PASSEIOS OPCIONAIS
Nos nossos Circuitos Exclusivos, e para melhor aproveitamento da viagem, deixamos em aberto
a possibilidade de efetuar visitas de gosto pessoal ou excursões facultativas. Poderá solicitar
ao seu agente de viagens no Brasil, a relação dos passeios opcionais do circuito selecionado,
a Nortravel disponibiliza essa informação. Todos esses passeios opcionais serão reservados
diretamente com o guia acompanhante e pagos em Euro.

PORTUGAL . ESPANHA
OS MELHORES CIRCUITOS EM PORTUGUÊS

Nos roteiros assinalados como “CIRCUITOS EXCLUSIVOS”
os clientes viajam em grupo e com guia privativo, em
português. As datas fixas de saída destes tours são as
mencionadas no programa e estão todas garantidas

Nos roteiros assinalados como “TOURS REGULARES”, a
estrutura logística dos transferes de chegada, intermédios
e de partida, é toda em privativo e os passeios diários são
regulares, onde o cliente pode encontrar outros passageiros
de outras nacionalidades, mas com todas as explicações
nas visitas em Português, seguido de outros idiomas.

Nos roteiros assinalados como “TOURS PRIVATIVOS” os
clientes terão à disposição um carro de luxo ou uma van
com motoguia em exclusivo durante todo o roteiro.

PARTIDAS GARANTIDAS
Todas as partidas mencionadas neste caderno estão garantidas.
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CIRCUITO EXCLUSIVO . EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

LISBOA

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

BRAGA
PORTO

AVEIRO
BAIRRADA

COIMBRA
FÁTIMA

TESOUROS DE PORTUGAL E
SANTIAGO DE COMPOSTELA

GUIMARÃES
LAMEGO
VISEU
SERRA DA ESTRELA

TOMAR

ÓBIDOS
LISBOA

9
18

DIAS
VISITAS

3

REFEIÇÕES
HOTÉIS

**** E *** SUP

1º DIA CHEGADA A LISBOA
Receção no aeroporto e traslado privativo para o Hotel Skyna
**** (centro), ou similar. Resto do dia livre. Hospedagem.
2º DIA LISBOA (visita)
Café da manhã buffet no hotel. Iniciamos a nossa visita à
capital de Portugal, começando pelo bairro monumental de
Belém, de onde partiram outrora as grandes expedições à
procura de novos mundos. Fazemos uma primeira parada
em frente ao Padrão dos Descobrimentos e à Torre de
Belém, símbolo da cidade. Tempo livre para poder ir provar
os famosos pastéis de Belém na pastelaria que reclama a
sua origem. Seguimos até ao Palácio Nacional da Ajuda,
antigo Palácio Real, para uma visita guiada. Voltando
ao centro histórico da capital de Portugal, iniciamos um
passeio pedestre pelas ruelas de Alfama, passando pela Sé
e atravessando a baixa pombalina até à Praça D. Pedro IV,
mais conhecida por “Rossio”. De novo no ônibus, subimos a
elegante Avenida da Liberdade até ao Marquês de Pombal a
caminho do hotel. Resto do dia livre. Hospedagem.

BACALHAU TÍPICO

4

LISBOA

COIMBRA

PORTO

BRAGA

VISEU

LISBOA

2

1

2

1

1

1

PASSEIOS OPCIONAIS
Sintra, Cascais, Estoril.
Show “Fado In Chiado”.
Jantar com Fados.
3º DIA LISBOA / ÓBIDOS / FÁTIMA / COIMBRA (260 Km)
Após o café da manhã e o check-out, partimos rumo ao norte,
fazendo a primeira parada na bucólica vila de Óbidos, uma
das mais bem preservadas vilas medievais de Portugal,
que foi dote de rainhas durante várias dinastias da história
portuguesa. Fazemos um passeio pelas ruelas no interior da
muralha que envolvem toda a vila. Aproveite para provar o
conhecido licor de cereja: a “Ginjinha”, servido em copo de
chocolate. Continuação da nossa viagem para Fátima, onde
teremos tempo livre para almoço. Visita ao Santuário de
Fátima, um dos mais importantes locais de peregrinação
da Europa, que faz memória às aparições de Nossa Senhora
aos três pastorinhos. Continuamos a nossa viagem até
Coimbra, cidade de estudantes, com uma das mais antigas
universidades da Europa. Visita à universidade e passeio
pelas ruelas do centro histórico. Jantar e hospedagem no
Hotel Dom Luis *** sup (vista cidade), ou similar.
4º DIA COIMBRA / AVEIRO / PORTO (140 Km)
Partida após o café da manhã em direção a Aveiro, muitas
vezes apelidada de “Veneza Portuguesa” por causa dos seus

FÁTIMA

canais e os típicos barcos “Moliceiros” que os percorrem.
Tempo livre no centro para poder provar a doçaria local
numa das várias pastelarias: os tradicionais” ovos moles”.
Seguimos ao longo da costa, até ao Porto, a segunda maior
cidade de Portugal e capital do norte do país, onde teremos
tempo livre para almoçar. De tarde, visitamos a cidade
“invicta”, passeando pela Rua de Santa Catarina e descendo
a Avenida dos Aliados, passando pela estação de trem de
São Bento com seus magníficos painéis de azulejo, descendo
a animada rua das Flores, até chegar ao bairro histórico da
Ribeira, junto ao rio Douro, que a UNESCO tombou como
Patrimônio da Humanidade. Passeio pelas ruelas até ao pé
da famosa ponte Luis I, toda construída em ferro, seguindo a
escola de Gustavo Eiffel. Hospedagem no Hotel Quality Inn
*** sup (centro), ou similar.
5º DIA PORTO (dia livre)
Café da manhã buffet no hotel. Dia inteiramente livre para
atividades de caráter pessoal.
PASSEIOS OPCIONAIS
Barcelos, Viana do Castelo e Vila do Conde.
Amarante e Quinta da Aveleda.
Cruzeiro no Douro.
Show de Fado nas Caves do Vinho do Porto.

20
17

PORTO

VISITANDO
LISBOA · ÓBIDOS · FÁTIMA · COIMBRA · AVEIRO · PORTO · SANTIAGO COMPOSTELA (ESPANHA)
BRAGA · GUIMARÃES · VALE DO DOURO · LAMEGO · VISEU · SERRA DA ESTRELA · DÃO · BAIRRADA · TOMAR

CIRCUITO

EXCLUSIVO
PASSEIOS OPCIONAIS
SINTRA · CASCAIS · ESTORIL · BARCELOS · VIANA DO CASTELO · VILA DO CONDE · CRUZEIRO NO DOURO · QUINTA DA AVELEDA · AMARANTE
SHOW DE FADO NAS CAVES DE VINHO DO PORTO

6º DIA PORTO / SANTIAGO DE COMPOSTELA / BRAGA
(420 Km)
Check-out após o café da manhã e partida para Santiago
de Compostela, centro religioso e de peregrinação desde a
idade Média, em consequência da descoberta do túmulo
de Santiago Maior no séc. IX. Visita à famosa catedral onde
está sepultado o Apóstolo, e ao centro e seus belos edifícios
históricos. Tempo livre para almoço. De tarde regresso a
Portugal, atravessando a província do Minho, até chegar
a Braga, a cidade dos arcebispos, conhecida pelas suas
enumeras igrejas, das quais destacamos para visita a
antiquíssima Sé de Braga no centro histórico e o Bom Jesus do
Monte, na encosta da Serra do Sameiro, com uma majestosa
escadaria em granito e uma fantástica vista sobre a cidade
e a região. Jantar e hospedagem nos hotéis do complexo do
Bom Jesus **** (santuário), ou similar.

Nação”, onde nasceu D. Afonso Henriques, o primeiro rei de
Portugal. Passeamos pelo lindíssimo centro histórico medieval
que foi tombado pela UNESCO como Patrimônio Histórico
Mundial. Continuação da viagem, deixando a região do Minho
para subir a Serra do Marão até Vila Real, no início da província
de Trás-os-Montes, descendo depois a encosta norte do Rio
Douro até chegar à cidade do peso da Régua no coração do
Vale do Douro, onde se produz o mundialmente conhecido
Vinho do Porto. Visita com degustação a uma vinícola e tempo
livre para almoço. Subimos então a encosta sul até Lamego
para uma breve parada junto à escadaria do Santuário da
Nossa Senhora dos Remédios. Atravessando as Serras das
Meadas e do Montemuro, chegamos a Viseu, capital da Beira
Alta e terra do lendário Viriato, que aqui, na outrora Lusitânia,
combateu as invasões romanas. Hospedagem no Hotel Grão
Vasco **** (centro), ou similar.

centro histórico da cidade para visitar a lindíssima Sé. Partimos
depois em direcção à Serra da Estrela, a mais alta montanha de
Portugal continental. No sopé da serra, em Urgeiriça, visitamos
uma tradicional queijaria onde se produz o famoso Queijo da
Serra e fazemos uma degustação. Seguimos ao longo da
cordilheira da serra, atravessando a região demarcada dos
vinhos do Dão até chegar à região da Bairrada. Parada para
um almoço tendo como menu o famoso “Leitão à Bairrada”.
Após o almoço, continuação da viagem para a Cidade de
Tomar, antiga sede da Ordem dos Templários. É uma cidade
de grande encanto, pela sua riqueza artística e cultural e que
tem o expoente máximo no Convento de Cristo, uma das mais
importantes obras do Renascimento em Portugal. Após a
visita guiada, seguimos até Lisboa, onde chegaremos ao final
da tarde. Hospedagem no Hotel Skyna **** (centro), ou
similar.

7º DIA BRAGA / GUIMARÃES / DOURO / LAMEGO / VISEU
(220 Km)
Café da manhã no hotel. Partida para Guimarães, o “Berço da

8º DIA VISEU / SERRA DA ESTRELA / TOMAR / LISBOA
(340 Km)
Após o café da manhã no hotel, fazemos um passeio a pé pelo

9º DIA PARTIDA DE LISBOA
Após o café da manhã e em hora a determinar, traslado ao
aeroporto internacional de Lisboa. FIM DA VIAGEM.

DATAS DO INÍCIO DO ROTEIRO EM LISBOA

PREÇO POR PESSOA

JULHO

2

FEVEREIRO 5 19

AGOSTO

20 27

MARÇO

5 19

SETEMBRO

3 17 24

ABRIL

9 16 23 30 OUTUBRO

MAIO

7 21 28

JUNHO

11 18

JANEIRO

22

9 23

8 15 29

NOVEMBRO 5 12

ÉPOCAS

DUPLO

INDIVID.

Baixa

€ 795

€ 1.080

Média

€ 895

€ 1.180

Alta

€ 945

€ 1.220

LISBOA
Visitamos o Palácio Nacional da Ajuda.
BRAGA
Visitamos o tesouro na Sé

O PREÇO INCLUI
• Traslados privativos de chegada e partida;
• Circuito em moderno ônibus de turismo ou em van, com
acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa
durante todo o roteiro;
• 8 Noites de hospedagem em base de apartamento duplo
com café da manhã buffet, no hotéis indicados no roteiro ou
similares;
• 3 Refeições (bebidas não incluídas), conforme indicação no
roteiro;

O DIFERENCIAL DESTE ROTEIRO

• Visitas guiadas nas seguintes cidades: Lisboa (ingresso
no Palácio da Ajuda) ; Óbidos; Fátima; Coimbra (ingresso
na universidade); Aveiro; Porto; Santiago de Compostela
(ingresso na Catedral); Braga (ingresso na Sé); Guimarães;
Peso da Régua (ingresso numa vinícola com degustação);
Lamego; Viseu (ingresso na Sé); Urgeiriça (ingresso na
queijaria, com degustação); Tomar (ingresso no Convento de
Cristo)
• Serviço de maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
• Taxas de turismo, de cidade, serviço e impostos

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Visitamos o centro histórico e a catedral com guia local.
VISEU
Visitamos uma tradicional queijaria (Queijo da Serra).
TOMAR
Visitamos o Convento de Cristo.
BAIRRADA
Almoço regional de “Leitão à Bairrada”.
Nortravel, Operadora de confiança
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CIRCUITO EXCLUSIVO . EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

VO O
NO TEIR
RO

LISBOA

PORTO

PORTUGAL MARAVILHOSO

PORTO
AVEIRO
COIMBRA

VISITANDO LISBOA · ÓBIDOS · FÁTIMA · COIMBRA · AVEIRO · PORTO

PASSEIOS OPCIONAIS SINTRA · CASCAIS · ESTORIL · BARCELOS · VIANA DO CASTELO
VILA DO CONDE · CRUZEIRO NO DOURO QUINTA DA AVELEDA . AMARANTE . SHOW DE
FADO NAS CAVES DE VINHO DO PORTO

FÁTIMA

ÓBIDOS
LISBOA

6

DIAS

1

7

VISITAS

REFEIÇÃO
HOTÉIS

**** E *** SUP

1º DIA CHEGADA A LISBOA
Receção no aeroporto e traslado privativo para o Hotel Turim
Marquês ****, Hotel Lisboa Marriott****, ou similar.
Resto do dia livre. Hospedagem.
2º DIA LISBOA (visita)
Café da manhã buffet no hotel. Iniciamos a nossa visita à
capital de Portugal, começando pelo bairro monumental de
Belém, de onde partiram outrora as grandes expedições à
procura de novos mundos. Fazemos uma primeira parada
em frente ao Padrão dos Descobrimentos e à Torre de
Belém, símbolo da cidade. Tempo livre para poder ir provar
os famosos pastéis de Belém na pastelaria que reclama a
sua origem. Seguimos até ao Palácio Nacional da Ajuda,
antigo Palácio Real, para uma visita guiada. Voltando
ao centro histórico da capital de Portugal, iniciamos um
passeio pedestre pelas ruelas de Alfama, passando pela Sé
e atravessando a baixa pombalina até à Praça D. Pedro IV,
mais conhecida por “Rossio”. De novo no ônibus, subimos a
elegante Avenida da Liberdade até ao Marquês de Pombal a
caminho do hotel. Resto do dia livre. Hospedagem.

DATAS DO INÍCIO DO ROTEIRO
EM LISBOA OU PORTO
MAIO

14 16

JUNHO

4

JULHO

16 18

SETEMBRO

10 12

OUTUBRO

1

6

3

25 27

22 24

Nas datas sublinhadas, o roteiro realiza-se no sentido
inverso, mantendo integralmente todos os serviços e visitas
programadas. Consulte o roteiro detalhado em www.
nortravel.com.br.
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LISBOA

COIMBRA

PORTO

2

1

2

PASSEIOS OPCIONAIS
Sintra, Cascais, Estoril.
Show “Fado In Chiado”.
Jantar com Fados.
3º DIA LISBOA / ÓBIDOS / FÁTIMA / COIMBRA (260 Km)
Após o café da manhã e o check-out, partimos rumo ao norte,
fazendo a primeira parada na bucólica vila de Óbidos, uma
das mais bem preservadas vilas medievais de Portugal,
que foi dote de rainhas durante várias dinastias da história
portuguesa. Fazemos um passeio pelas ruelas no interior da
muralha que envolvem toda a vila. Aproveite para provar o
conhecido licor de cereja: a “Ginjinha”, servido em copo de
chocolate. Continuação a nossa viagem para Fátima, onde
teremos tempo livre para almoço. Visita ao Santuário de
Fátima, um dos mais importantes locais de peregrinação
da Europa, que faz memória às aparições de Nossa Senhora
aos três pastorinhos. Continuamos a nossa viagem até
Coimbra, cidade de estudantes, com uma das mais antigas
universidades da Europa. Visita à universidade e passeio
pelas ruelas do centro histórico. Jantar e hospedagem no
Hotel Dom Luis *** sup (vista cidade), ou similar.
4º DIA COIMBRA / AVEIRO / PORTO (140 Km)
Partida após o café da manhã em direção a Aveiro, muitas
vezes apelidada de “Veneza Portuguesa” por causa dos seus
canais e os típicos barcos “Moliceiros” que os percorrem.
Tempo livre no centro para poder provar a doçaria local
numa das várias pastelarias: os tradicionais” ovos moles”.

CIRCUITO

EXCLUSIVO

Seguimos ao longo da costa, até ao Porto, a segunda maior
cidade de Portugal e capital do norte do país, onde teremos
tempo livre para almoçar. De tarde, visitamos a cidade
“invicta”, passeando pela Rua de Santa Catarina e descendo
a Avenida dos Aliados, passando pela estação de trem de
São Bento com seus magníficos painéis de azulejo, descendo
a animada rua das Flores, até chegar ao bairro histórico da
Ribeira, junto ao rio Douro, que a UNESCO tombou como
Patrimônio da Humanidade. Passeio pelas ruelas até ao pé
da famosa ponte Luis I, toda construída em ferro, seguindo a
escola de Gustavo Eiffel. Hospedagem no Hotel Holiday Inn
Porto Gaia ****, em Vila Nova de Gaia, Grande Hotel do
Porto*** sup, no Porto, ou similar.
5º DIA PORTO (dia livre)
Café da manhã buffet no hotel. Dia inteiramente livre para
atividades de caráter pessoal. Hospedagem.
PASSEIOS OPCIONAIS
Barcelos, Viana do Castelo e Vila do Conde.
Amarante e Quinta da Aveleda.
Cruzeiro no Douro.
Show de Fado nas Caves do Vinho do Porto.
6º DIA PARTIDA DO PORTO
Após o café da manhã e em hora a determinar, traslado ao
aeroporto internacional do Porto. FIM DA VIAGEM.

PREÇO POR PESSOA
ÉPOCAS

DUPLO

INDIVID.

O DIFERENCIAL DESTE ROTEIRO

Baixa

€ 545

€ 765

Distâncias curtas e tempo livre para visitas por conta.

Alta

€ 595

€ 840

LISBOA
Visitamos o Palácio Nacional da Ajuda.

O PREÇO INCLUI
• Traslados privativos de chegada e partida;
• Circuito em moderno ônibus de turismo ou em van, com
acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa
desde o 2º ao 4º dia;
• 5 Noites de hospedagem em base de apartamento duplo
com café da manhã buffet, nos hotéis indicados no roteiro ou
similares;

• 1 Refeição (bebidas não incluídas), conforme indicação no
roteiro;
• Visitas guiadas nas seguintes cidades: Lisboa (ingresso no
Palácio da Ajuda) ; Óbidos; Fátima; Coimbra (ingresso na
universidade); Aveiro; Porto;
• Serviço de maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
• Taxas de turismo, de cidade, serviço e impostos.
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CIRCUITO EXCLUSIVO . EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

SANTANA

FUNCHAL

PORTO MONIZ

SANTANA

MADEIRA

CABO GIRÃO

PICO DO
ARIEIRO
MACHICO
CAMACHA
CÂMARA
DE LOBOS
FUNCHAL

CIRCUITO DA
ILHA DA MADEIRA

CIRCUITO

EXCLUSIVO

VISITANDO FUNCHAL · CÂMARA DE LOBOS · CABO GIRÃO · PORTO MONIZ · CAMACHA
PICO DO AREEIRO · SANTANA · MACHICO

TUDO INCLUÍDO conforme roteiro

5
9

8
4

DIAS
VISITAS

REFEIÇÕES
C. M. BUFFET

1º DIA CHEGADA AO FUNCHAL (MONTE E EIRA DO
SERRADO)
Chegada ao aeroporto do Funchal (o aéreo terá
obrigatoriamente que ter hora de chegada ao Funchal até às
12h30). Receção e traslado privativo para o Hotel Four Views
Baía ****, ou similar no Funchal. Almoço com bebidas no
restaurante do hotel. De tarde tour de meio-dia à zona velha
do Funchal, onde subimos no bondinho até à freguesia do
Monte para visitarmos a Igreja de Nossa Senhora do Monte,
(onde se encontra o túmulo do último Imperador da Áustria,
Carlos I) e os seus magníficos jardins públicos. Neste local tem
a possibilidade de descer nos famosos carros de cesto, um
meio de transporte típico da ilha (descida opcional a pagar
localmente). A viagem prossegue em direção ao Miradouro da
Eira do Serrado a 1094m de altitude, de onde se desfruta uma
deslumbrante vista sobre o Curral das Freiras, vila edificada
num vale de erosão. De regresso à cidade do Funchal será
efetuada uma paragem no Miradouro do Pico de Barcelos, de
onde se tem um panorama incomparável de toda a cidade do
Funchal. Regresso ao hotel, onde será servido o jantar com
bebidas incluídas. Hospedagem.
2º DIA VISITA CIDADE / JARDIM BOTÂNICO
Café da manhã buffet no hotel. Saída em direção ao centro
da cidade, onde a pé, visitamos o Mercado dos Lavradores,
uma verdadeira explosão de cor e sensações únicas, para
observar a venda de flores, legumes, frutas tropicais, bem
como as diversas variedades de peixe da ilha. Visitamos ainda
uma fábrica de bordados tradicionais, uma adega de vinhos

DATAS DO INÍCIO DO CIRCUITO GARANTIDAS

8

da Madeira, para conhecer e degustar os diversos tipos de
vinhos regionais. A manhã termina com um agradável passeio
pedestre pelas movimentadas artérias do Funchal, visitando
a Praça do Município e a Igreja do Colégio, um dos mais
interessantes exemplares artísticos deixados pelos Jesuítas
em Portugal, a Sé Catedral e a Avenida Arriaga. Almoço
em restaurante local com bebidas incluídas. Após o almoço,
visitamos o Jardim Botânico (ingresso incluído), onde podemos
observar plantas de todo o mundo, seguido de visita ao Museu
de História Natural. Regresso ao hotel. Jantar com bebidas
incluídas e hospedagem.
3º DIA CÂMARA DE LOBOS / CABO GIRÃO /PORTO MONIZ
Após o café da manhã buffet no hotel, saída em direção a
Câmara de Lobos, para uma breve paragem no centro desta bela
vila piscatória. Seguindo ao longo da costa sul efetuamos uma
segunda paragem no Cabo Girão, o mais alto da Europa com 580
metros, antes de chegarmos à Vila da Ribeira Brava, com a sua
lindíssima igreja. De seguida começamos a subir em direção ao
Paúl da Serra, o único planalto da ilha, a 1500 metros de altitude.
Descendo para o Porto Moniz, pelo Fanal e Ribeira da Janela,
paragem num miradouro, para uma vista panorâmica da costa
norte. Já em Porto Moniz, vila piscatória muito conhecida pelas
suas piscinas naturais, será servido o almoço num restaurante
local, com bebidas incluídas. O regresso à cidade do Funchal será
efetuado pela Encumeada, montanha que separa a costa norte
da costa sul, com paragem 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, atravessamos a famosa
floresta Laurissilva (tombada pela UNESCO, como Patrimônio
Mundial da Humanidade). Breve paragem na Pousada dos
Vinháticos antes de chegarmos hotel. Jantar com bebidas
incluídas e hospedagem.
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FEVEREIRO

25

MARÇO

8 22

ABRIL

5

MAIO

10 17 24 31

12 19 22 23 26 29

JUNHO

7

11 14 21 25 28

JULHO

5

12 19 23 26 30

AGOSTO

2

6

9

SETEMBRO

3

6

10 13 17 20 27

OUTUBRO

4

11 18 25

NOVEMBRO

8 29

13 16 20 23 27 30

5º DIA PARTIDA DO FUNCHAL
Café da manhã buffet no hotel. De acordo com o horário do voo,
transporte privativo ao aeroporto. FIM DA VIAGEM

PREÇO POR PESSOA
VISTA MONTANHA

JANEIRO

4º DIA CAMACHA / PICO DO AREEIRO / SANTANA /
MACHICO
Café da manhã buffet no hotel. Neste tour de dia inteiro,
conhecemos primeiro a Camacha, local conhecido pela
indústria do vime e pelo seu folclore. Em seguida subimos ao
Pico do Areeiro, o terceiro cume mais alto da ilha, (1.818m de
altitude) de onde podemos desfrutar da paisagem luxuriante
do maciço montanhoso. Descendo ao Ribeiro Frio, visitamos
um viveiro de trutas, seguido de um estimulante passeio a
pé durante 45 minutos ao longo de uma levada, terminando
no Miradouro dos Balcões. As levadas, canais de irrigação de
capital importância para a economia da ilha, permitem uma
invulgar comunhão com a natureza. Continuação do passeio
até Santana, conhecida pelas casas cobertas de colmo, uma
das imagens tradicionais da ilha e onde será servido o almoço
com bebidas incluídas em restaurante local. Após o almoço
prosseguimos o passeio até ao Porto da Cruz na costa norte
da ilha, com parada no Engenho do Norte e na Casa de Rum,
dois importantes testemunhos vivos do florescente passado
de produção de açúcar na Ilha da Madeira. Já na cidade do
Machico, paragem para visita ao centro da cidade, local onde
desembarcaram os primeiros navegadores. Regresso ao
hotel. À noite jantar em restaurante típico, onde será servida
a famosa “espetada madeirense” enquanto apreciamos
a exibição de um grupo folclórico de danças e cantares da
Madeira. Regresso ao hotel e hospedagem.

VISTA MAR

DUPLO

INDIVID.

DUPLO

INDIVID.

€ 580

€ 725

€ 620

€ 765

O DIFERENCIAL DESTE ROTEIRO
Todas as 8 refeições com bebidas incluídas.

SUPLEMENTOS

Visitamos o Jardim Botânico.

Reservas de apenas 1 passageiro € 50

Subimos no bondinho panorâmico.

O PREÇO INCLUI
• Traslados privativos nas chegadas / partidas no Funchal.
• Circuito em ônibus de turismo de acordo com o roteiro;
• 4 Noites de hospedagem com café da manhã no Hotel Four
Views Baía ****, ou similar, no Funchal;
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa
em todas as visitas mencionadas no roteiro;
• Todos os cafés da manhã buffet;
• 8 Refeições indicadas no roteiro com bebidas incluídas

•
•
•
•

(vinho da casa, sucos, água mineral e café), sendo uma delas
com animação;
Ingressos no Jardim Botânico e Museu de História Natural;
Subida no teleférico panorâmico;
Todas as visitas conforme o roteiro;
Taxas de turismo (exceto taxas de cidade, quando
obrigatório), serviço e impostos.

CIRCUITO EXCLUSIVO . EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

ILHA TERCEIRA

ILHA DE S. MIGUEL

TERCEIRA
S. MIGUEL

FAIAL

DIAS
VISITAS

13
7

REFEIÇÕES
C. M. BUFFET

1º DIA LISBOA / SÃO MIGUEL (SETE CIDADES E COSTA
SUDOESTE)
Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida para
formalidades de embarque. Partida em voo regular direto
da SATA Internacional com destino ao aeroporto de Ponta
Delgada, na Ilha de São Miguel. Desembarque assistido pelo
guia Nortravel que acompanha a viagem e início do roteiro.
Subida ao maciço montanhoso das Sete Cidades, com parada
nos miradouros do Pico de Carvão (vista das costas norte e
sul da ilha) e Vista do Rei (de onde se observa a Lagoa Azul e
Verde). Descida à base da “caldeira” que envolve a lagoa, para
se visitar a Lagoa de Santiago e a idílica freguesia das Sete
Cidades. Através da Estrada da Seara, saída da “caldeira” e
continuação até ao Miradouro do Escalvado, para uma vista do
extremo ocidental da ilha, nomeadamente das fajãs lávicas de
Mosteiros e Ferraria. Continuação ao longo da costa sudoeste
da ilha, passando pelas freguesias rurais até à cidade de Ponta
Delgada. Paragem no Campo de São Francisco para visita ao
Santuário do Santo Cristo, onde se realiza uma importante
manifestação religiosa do país. A visita termina no Hotel
Açores Atlântico ****, ou similar, onde será servido o
jantar, com bebidas incluídas. Hospedagem.
2º DIA SÃO MIGUEL (NORDESTE E FURNAS, COM
ALMOÇO DE “COZIDO”)
Café da manhã buffet no hotel. Em hora a informar localmente,
início da visita de dia completo, à parte oriental de São
Miguel. Travessia da ilha, de sul para norte, até às plantações
de chá, com visita a uma fábrica, e prova de chás Verde, Pekoe
e Orange Pekoe. Continuação pelo norte da ilha, visitando o
Parque Natural da Ribeira dos Caldeirões. Paragem na Vila
de Nordeste (breve caminhada pelo centro) e no Miradouro
da Ponta do Sossego. Passagem pela Vila da Povoação
em direção às Furnas, com visita à Lagoa das Furnas de
cujas margens será retirado, de buracos no solo, o “Cozido”.
Almoço de “Cozido das Furnas” no Restaurante “Casino” do
Hotel Terra Nostra. De tarde, visita ao parque Terra Nostra,
(com possibilidade alternativa de banho na piscina termal de
águas férreas, a 30 – 38 graus) e às “Caldeiras” (Fumarolas

10

CIRCUITO DE
4 ILHAS DOS AÇORES

ILHA DE S. MIGUEL, ILHA DO PICO, ILHA DO FAIAL E ILHA TERCEIRA
TUDO INCLUÍDO conforme roteiro

PICO

8
9

PARTIDAS GARANTIDAS

das Furnas) – fenómeno vulcânico com caraterísticas únicas.
Subida ao miradouro do Pico do Ferro* e continuação até
Vila Franca do Campo, primeira capital da ilha (breve parada
junto à marina). Ao fim da tarde, regresso a Ponta Delgada. O
jantar com bebidas incluídas será servido no hotel, seguido
de serão cultural, com música tradicional e contemporânea
açoriana. Hospedagem.
* Em dias de menor visibilidade ou condições meteorológicas mais
adversas, esta parada poderá ser substituída pelo miradouro de Santa
Iria.

3º DIA SÃO MIGUEL (RIBEIRA GRANDE, CALDEIRA VELHA
E LAGOA DO FOGO)
Café da manhã buffet no hotel. Manhã livre para atividades
de caráter pessoal ou participação em atividades opcionais,
como observação de baleias e golfinhos, nadar com golfinhos
ou outras*. O almoço com bebidas incluídas será servido no
hotel. Em hora a combinar, saída em direção à costa norte,
via zona piscatória de Rabo de Peixe, até à cidade da Ribeira
Grande, para contato com a arquitetura, de influência barroca,
e prova dos licores tradicionais da ilha. Subida pela Serra de
Água de Pau, até ao ponto mais alto, passando junto das
Centrais Geotérmicas, e visita à Caldeira Velha (ingresso
incluído). Paragem ainda em miradouro sobre a Lagoa do
Fogo. Passagem pela cidade da Lagoa, junto das praias do
Pópulo e São Roque, até à Fajã de Baixo, para visita a uma
plantação de ananases em estufa. Regresso ao hotel. À noite,
num restaurante local, será servido o jantar com bebidas
incluídas. Hospedagem.
* Informações sobre estas opções em www.nortravel.com.br
e localmente à chegada. Algumas estão sujeitas às condições
atmosféricas ou a um mínimo de participantes. O pagamento destes
passeios é efetuado localmente.

4º DIA SÃO MIGUEL / TERCEIRA (PRAIA DA VITÓRIA,
RAMO GRANDE E COSTA NORTE)
Café da manhã buffet no hotel. Em hora a combinar
localmente, traslado privativo ao aeroporto de Ponta
Delgada. Formalidades de embarque e partida em voo da
SATA Air Açores com destino ao aeroporto das Lajes, na ilha
Terceira. Desembarque e início do roteiro, com visita à cidade
da Praia da Vitória e miradouro panorâmico sobre a cidade e
baía. Passagem próxima da Base Militar das Lages e pelas
freguesias do Ramo Grande. Parada nas Quatro Ribeiras,

um dos primeiros povoados da ilha, junto da sua igreja e
Império do Espírito Santo (vistas exteriores). Na freguesia
dos Biscoitos, poderá apreciar-se a zona vitivinícola (onde as
vinhas crescem dentro de “curraletas”), bem como as piscinas
naturais. Através das verdejantes pastagens do interior da
ilha, passagem pela zona de ganadarias e “tentaderos” e
descida para a costa sul, em direção a Angra do Heroísmo.
Instalação no Hotel Terceira Mar ****, ou similar, onde
será servido o almoço com bebidas incluídas. Tarde livre
para atividades de caráter pessoal ou para desfrutar das
áreas sociais do hotel. O jantar com bebidas incluídas em
restaurante local. Hospedagem.
5º DIA TERCEIRA (ANGRA DO HEROÍSMO E CENTRO DA
ILHA)
Café da manhã buffet no hotel. De manhã, visita a pé a
Angra do Heroísmo, cidade Patrimônio Mundial da UNESCO,
nomeadamente*: Palácio dos Capitães-Generais (ingresso
incluído); Jardim Duque da Terceira, Sé Catedral dos Açores
(ingresso incluído) e Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.
De ônibus, subida ao Monte Brasil, rodeado pelas muralhas
do Forte de São João Batista. Passagem pelas localidades da
Serretinha, Porto Judeu, baía da Salga e Vila de São Sebastião
(visita à Igreja e Império do Espírito Santo (exterior). Almoço
com bebidas incluídas em restaurante típico. No interior da
ilha, subida à Serra do Cume, com vista para o inesperado
Vale da Achada, a “manta de retalhos” que é a maior planície
dos Açores; continuação pelo interior da Caldeira Guilherme
Moniz, com possibilidade de visita (opcional, não incluída) ao
Algar do Carvão (chaminé de vulcão, a que se acede descendo
mais de 200 degraus). Regresso ao hotel, passando pela
freguesia piscatória de São Mateus e zona das antigas
Quintas da Laranja, de São Carlos. Jantar com bebidas
incluídas, no hotel. Hospedagem.
* Quando alguma visita não for possível, por coincidir com feriado ou
encerramento do(s) monumento(s), o guia proporá, dentro do possível,
visitas alternativas.

6º DIA TERCEIRA / PICO (VISITA)
Café da manhã buffet no hotel. Em hora a combinar
localmente, traslado privativo ao aeroporto das Lajes.
Formalidades de embarque e partida em voo da SATA Air
Açores com destino à ilha do Pico. Desembarque e início
imediato de visita de dia completo à ilha, com destaque para:

20
17

ILHA DO PICO

ILHA DO FAIAL

VISITANDO ILHA DE SÃO MIGUEL · ILHA DA TERCEIRA · ILHA DO PICO · ILHA DO FAIAL
PASSEIO OPCIONAL ILHA DE SÃO JORGE

LISBOA

CIRCUITO

EXCLUSIVO

SÃO MIGUEL

TERCEIRA

PICO

FAIAL

3

2

1

1

o Cachorro, Vila de São Roque do Pico, velho porto baleeiro;
piscinas naturais das Poças; travessia da ilha, de norte a
sul, passando ao lado da montanha do Pico, Vila das Lajes.
Almoço buffet com bebidas incluídas em restaurante local.
De tarde, visita ao Museu dos Baleeiros (ingresso incluído)*.
Tempo para passeio no centro da vila, ou compras, nas várias
lojas de artesanato de objetos em marfim e osso de baleia;
passagem pelo “Mistério da Silveira” e parada no “Mistério
de São João e na zona demarcada do Verdelho”, paisagem
declarada Patrimônio da Humanidade, pela UNESCO. Visita
ao Museu do Vinho (ingresso incluído)*, com o seus famosos
dragoeiros (dracena draco). A visita termina no Hotel
Caravelas ****. Tempo livre para visita ao centro da
Vila da Madalena, nomeadamente à Igreja de Santa Maria
Madalena, com as suas talhas e interessantes azulejos
setecentistas. À noite, jantar com bebidas incluídas em
restaurante local. Hospedagem.
* Quando a visita coincidir com feriado ou outro dia de encerramento

DATAS DO INÍCIO DO CIRCUITO GARANTIDAS

LISBOA

dos museus previstos no programa, o guia proporá visitas alternativas,
com ingresso incluído.

7º DIA PICO / FAIAL (VISITA, INCLUINDO CENTRO DE
INTERPRETAÇÃO DO VULCÃO DOS CAPELINHOS). ILHA DE
SÃO JORGE EM OPÇÃO
Após o café da manhã buffet no hotel, saída para o cais
da Madalena, para curta viagem de ferry até à cidade da
Horta. Chegada e início de visita de meio-dia à ilha do Faial,
nomeadamente a: Miradouro de Nossa Senhora da Conceição,
com vista panorâmica para a Horta, a “cidade-mar” dos
Açores; vistas para o famoso Vale dos Flamengos, paisagens
de verde, recortadas pelas sebes de hortênsias, nas bermas
das estradas e na divisão das pastagens; Caldeira; Vulcão dos
Capelinhos: visita guiada exclusiva ao Centro de Interpretação
do Vulcão: visionamento de filme 3D sobre a “Formação da
Terra”, projeção holográfica sobre o vulcão, origens e natureza
geológica das Ilhas dos Açores (ingresso incluído – bilhete

ABRIL

9

16 23 30

DATAS DE PARTIDA

DUPLO

INDIVID.

7

14 21 28

JUNHO

4

11 18 25

Abr + Out

€ 1.070

€ 1.250

JULHO

2

9

Mai + Jun + Set

€ 1.150

€ 1.370

AGOSTO

6

13 17 24

Jul + Ago

€ 1.200

€ 1.450

SETEMBRO

3

10 17 24

OUTUBRO

1

8

15 22

Nas datas sublinhadas o roteiro realiza-se no sentido inverso,
garantindo integralmente todos os serviços e visitas programadas.
Para mais informação consulte www.nortravel.com.br

8º DIA FAIAL / LISBOA
Café da manhã buffet no hotel. Em hora a combinar, traslado
ao aeroporto da Horta. Formalidades de embarque e partida
em voo regular direto da SATA Internacional, com destino a
Lisboa. Chegada ao aeroporto da Portela. FIM DA VIAGEM.

PREÇO POR PESSOA Todas as datas de partida

MAIO

16 23 30

completo sem restrições). Visita a local de exposição e venda
de artesanato local. Na cidade da Horta, breve visita à Marina
e à Igreja de Nossa Senhora das Angústias. Almoço com
bebidas incluídas em original restaurante local. Instalação no
Hotel do Canal ****. Resto do dia livre para atividades
opcionais (a pagar localmente e sempre que as condições
climatéricas e disponibilidades de embarcações o permitam),
nomeadamente visita à ILHA DE SÃO JORGE, famosa pelas
suas fajãs e pelo queijo ali produzido. O jantar com bebidas
incluídas será servido no hotel, seguido de uma visita ao
famoso “Peter – Café Sport”. Hospedagem.

Os preços indicados não incluem taxas do aéreo de € 45.
Nota: valores das taxas do aéreo sujeitos a alteração.

O DIFERENCIAL DESTE ROTEIRO
Inclui 4 voos (2 inter ilhas) .
Todas as refeições com bebidas incluídas.
Possibilidade de visitar uma 5ª Ilha (S. Jorge)
Ingresso no Centro de interpretação
do vulcão dos Capelinhos.

O PREÇO INCLUI
• 4 Voos em classe econômica para os percursos indicados
com a SATA Internacional, com direito ao transporte de 1
peça de bagagem por pessoa até 20 kg;
• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em ônibus de turismo de acordo com o roteiro;
• Guia acompanhante privativo;
• Hospedagem em hotéis de quatro estrelas, com base na
tipologia selecionada;
• Todos os cafés da manhã buffet;

• 13 Refeições indicadas no roteiro com bebidas incluídas
(vinho da casa, sumos, água mineral e café), algumas com
animação cultural e folclore;
• Serviço de maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
• Todos os ingressos de acordo com o roteiro;
• Taxas de turismo, serviço e impostos;

Nortravel, Operadora de confiança
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CIRCUITO EXCLUSIVO . EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

BRAGA

MADRI
SANTIAGO DE
COMPOSTELA

PORTO
COIMBRA

SALAMANCA

BARCELONA
MADRI

LISBOA

12

DIAS

17

VISITAS

2

REFEIÇÕES
HOTÉIS

**** E *** SUP

1º DIA CHEGADA A LISBOA
Receção no aeroporto e traslado privativo para o Hotel Skyna
**** (centro), ou similar. Resto do dia livre. Hospedagem.
2º DIA LISBOA (visita)
Café da manhã buffet no hotel. Iniciamos a nossa visita à
capital de Portugal, começando pelo bairro monumental de
Belém, de onde partiram outrora as grandes expedições à
procura de novos mundos. Fazemos uma primeira parada
em frente ao Padrão dos Descobrimentos e à Torre de
Belém, símbolo da cidade. Tempo livre para poder ir provar
os famosos pastéis de Belém na pastelaria que reclama a
sua origem. Seguimos até ao Palácio Nacional da Ajuda,
antigo Palácio Real, para uma visita guiada. Voltando
ao centro histórico da capital de Portugal, iniciamos um
passeio pedestre pelas ruelas de Alfama, passando pela Sé
e atravessando a baixa pombalina até à Praça D. Pedro IV,
mais conhecida por “Rossio”. De novo no ônibus, subimos a
elegante Avenida da Liberdade até ao Marquês de Pombal a
caminho do hotel. Resto do dia livre. Hospedagem.
PASSEIOS OPCIONAIS
Tour a Sintra Cascais e Estoril
Lisboa à Noite com Fado In Chiado
3º DIA LISBOA / ÓBIDOS / FÁTIMA / COIMBRA (260 Km)
Após o café da manhã e o check-out, partimos rumo ao norte,
fazendo a primeira parada na bucólica vila de Óbidos, uma
das mais bem preservadas vilas medievais de Portugal,
que foi dote de rainhas durante várias dinastias da história
portuguesa. Fazemos um passeio pelas ruelas no interior da
muralha que envolvem toda a vila. Aproveite para provar o
conhecido licor de cereja: a “Ginjinha”, servido em copo de
chocolate. Continuação a nossa viagem para Fátima, onde
teremos tempo livre para almoço. Visita ao Santuário de
Fátima, um dos mais importantes locais de peregrinação
da Europa, que faz memória às aparições de Nossa Senhora
aos três pastorinhos. Continuamos a nossa viagem até
Coimbra, cidade de estudantes, com uma das mais antigas
universidades da Europa. Visita à universidade e passeio
pelas ruelas do centro histórico. Jantar e hospedagem no
Hotel Dom Luis *** sup (vista cidade), ou similar.
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ENCANTOS DA
PENÍNSULA IBÉRICA I
LISBOA

COIMBRA

PORTO

2

1

1

SANTIAGO COMPOSTELA SALAMANCA

1

4º DIA COIMBRA / AVEIRO / PORTO (140 Km)
Partida após o café da manhã em direção a Aveiro, muitas
vezes apelidada de “Veneza Portuguesa” por causa dos seus
canais e os típicos barcos “Moliceiros” que os percorrem.
Tempo livre no centro para poder provar a doçaria local
numa das várias pastelarias: os tradicionais” ovos moles”.
Seguimos ao longo da costa, até ao Porto, a segunda maior
cidade de Portugal e capital do norte do país, onde teremos
tempo livre para almoçar. De tarde, visitamos a cidade
“invicta”, passeando pela Rua de Santa Catarina e descendo
a Avenida dos Aliados, passando pela estação de trem de
São Bento com seus magníficos painéis de azulejo, descendo
a animada rua das Flores, até chegar ao bairro histórico da
Ribeira, junto ao rio Douro, que a UNESCO tombou como
Patrimônio da Humanidade. Passeio pelas ruelas até ao pé
da famosa ponte Luis I, toda construída em ferro, seguindo
a escola de Gustavo Eiffel. Hospedagem no Grande Hotel do
Porto *** sup, ou similar.
PASSEIO OPCIONAL
Visita às caves de Vinho do Porto
5º DIA PORTO / BRAGA / SANTIAGO DE COMPOSTELA
(250 Km)
Café da manhã buffet no hotel, check-out e partida para
Braga, capital da bela e verdejante região do Minho e cidade
dos arcebispos, com o centro religioso mais antigo do país.
Visitamos a antiquíssima no centro histórico e o Bom Jesus do
Monte, na encosta da Serra do Sameiro, com a sua majestosa
escadaria em granito e uma fantástica vista sobre a cidade e
a região. Continuação até Valença, cidade situada na margem
sul do rio Minho, que faz a fronteira natural entre Portugal
e Espanha. Parada e tempo livre para almoço nesta cidade
fortificada. Entrada na Espanha pela Galiza. Os Galegos, cujas
origens são celtas, têm muito orgulho da sua cultura e da sua
língua, semelhante ao português. O caráter céltico desta bela
terra é ainda evidente no instrumento musical tradicional
favorito – a gaita-de-foles. Chegada a Santiago de Compostela,
centro religioso e de peregrinação desde a idade Média, em
consequência da descoberta do túmulo de Santiago Maior no
séc. IX. Passeio a pé até à Praça do Obradoiro para visita guiada
à famosa catedral, onde está sepultado o Apóstolo, rodeada de
belos edifícios históricos. Hospedagem no Hotel Oca Puerta
Del Camino ****, ou similar em Santiago de Compostela.
6º DIA SANTIAGO DE COMPOSTELA / SALAMANCA (420
Km)
Após o café da manhã, partida de Santiago de Compostela,

1

MADRI

BARCELONA

3

2

ladeando um trecho de um dos “Caminhos de Santiago”
em direção” a Salamanca pela região interior da
Galiza, atravessando a província de Lugo. No percurso,
atravessaremos ainda a região de Leão e Castela, o berço
da nação espanhola, com os seus montes encimados de
castelos e as suas planícies de cor ocre. Ao longo da história
espanhola, esta região central teve uma grande influência da
língua, cultura e religião. Tempo livre para almoço no percurso
e passagem ao lado de Zamora, situada nas margens do
rio Douro. Chegada à bela cidade de Salamanca, “a Cidade
Dourada”, situada nas margens do rio Tormes e declarada
monumento nacional em virtude dos seus magníficos
edifícios dos sécs. XVI, XVII e XVIII, possuindo o melhor
conjunto espanhol de arquitetura renascentista. Tempo livre
para visitar esta cidade universitária, com os belos edifícios
que rodeiam o Pátio das Escolas, parte integrante da
Universidade do séc. XIII, uma das mais antigas e distintas da
Europa. Ainda a casa das conchas, palácio do séc. XVI, cuja
fachada se encontra repleta de conchas de vieira – o símbolo
de Santiago, terminando com as catedrais Nova e Velha dos
sécs. XVI e XII respetivamente, e a magnifica Plaza Mayor,
construída por Filipe V e considerada a mais bela de toda a
Espanha. Jantar e hospedagem no Hotel Salamanca Forum
Doña Brígida ****, ou similar.
7º DIA SALAMANCA / ÁVILA / MADRI (250 Km)
Café da manhã no hotel e saída em direção a Ávila. Visita
panorâmica da cidade, rodeada por 2.500 metros de
muralhas medievais e terra natal de Santa Teresa de Jesus,
fundadora das Carmelitas Descalças e Doutora da Igreja.
Continuação para Madri onde chegaremos no meio da tarde.
Tempo livre para os primeiros contactos com a belíssima
capital espanhola, uma cidade com mais de 3 milhões de
habitantes, situada no centro geográfico do país. Pensa-se
que o seu nome poderá derivar da palavra árabe “magerid”,
“cidade das águas”. Conquistada dos mouros em 939,
pelo rei Ramiro II, só em 1083, com D. Afonso VI, passaria
definitivamente para a posse dos reis cristãos e seria elevada
à categoria da capital espanhola apenas no reinado de Filipe
II em 1561. Devido ao seu isolamento geográfico, só depois da
chegada da linha férrea no séc. XIX, é que se tornou na maior
cidade de Espanha. Hospedagem no Hotel Rafael Atocha
****, ou similar em Madri.
8º DIA MADRI – Visita de cidade
Café da manhã no hotel. Visita à capital do Reino. Cidade
cosmopolita e moderna, detentora de grande riqueza
monumental de um impressionante tesouro artístico nos

BARCELONA

VISITANDO
LISBOA · ÓBIDOS · FÁTIMA · COIMBRA · AVEIRO · PORTO · BRAGA · VALENÇA
SANTIAGO DE COMPOSTELA · SALAMANCA · ÁVILA · MADRI · ZARAGOZA · BARCELONA

CIRCUITO

EXCLUSIVO

PASSEIOS OPCIONAIS
SINTRA · CASCAIS · ESTORIL · NOITE DE FADO IN CHIADO · CAVES DE VINHO DO PORTO
ESCORIAL · MADRI À NOITE · TOLEDO · MONTSERRAT

seus numerosos e importantes museus. A famosa Gran Via, o
Paseo da Castelhana, as Fontes de Cibeles e Neptuno, a Plaza
de Espanha, a praça Puertas del Sol, todo o movimentado
centro geográfico e quilómetro zero de todas as estradas
que partem da capital. Tarde livre para atividades de gosto
pessoal. Hospedagem.
PASSEIO OPCIONAL
Conheça o ambiente fantástico de Madri à noite.
9º DIA MADRI – Dia livre
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades de gosto
pessoal. Hospedagem.
PASSEIOS OPCIONAIS
Tour de meio dia a Toledo
Tour de meio dia ao Escorial
10º DIA MADRI / ZARAGOZA / BARCELONA (620 Km)
Após o café da manhã, saída em direção ao norte
atravessando o vasto planalto central, a “meseta”, coberto
de campos de trigo, montanhas e desfiladeiros. As suas
cidades estão impregnadas por um profundo sentido da
história, que se reflete na arquitetura dos seus edifícios e nos

DATAS DO INÍCIO DO ROTEIRO EM LISBOA

castelos espalhados por toda a região. Chegada a Zaragoza,
antiga capital do reino de Aragão um dos mais poderosos
que existiram na Península Ibérica. Tempo livre para almoço
e visita à famosa basílica da Virgem do Pilar, erguida no local
onde Nossa Senhora teria aparecido duas vezes ao Apóstolo
Santiago, sobre um pequeno pilar que ficou como testemunho
e à volta do qual Santiago mandou edificar a primeira igreja.
Mais tarde foi transformada numa imponente basílica,
cujo teto se encontra decorado com afrescos da juventude
do famoso pintor Goya. Continuação através do planalto
central, em direção à belíssima região da Catalunha, com
o sentimento de nacionalidade própria, grande autonomia
e uma língua – o catalão – que aparece com o castelhano
nos nomes das localidades e placas rodoviárias da região.
Chegada a Barcelona ao fim da tarde. Esta cidade é, não só
um dos mais movimentados portos do Mediterrâneo, mas
também capital da Catalunha, segunda maior cidade de
Espanha e seu principal centro industrial. Barcelona rivaliza
com Madri como centro de cultura, de comercio e de exporte.
Aqui se realizaram os jogos Olímpicos de 1992. Hospedagem
no Hotel Expo Barcelona ****, ou similar em Barcelona.
11º DIA BARCELONA
Após café da manhã, visita da capital catalã, começando por

PASSEIO OPCIONAL
Tour de meio dia a Montserrat para visitar o famoso
santuário da Virgem Negra, padroeira da Catalunha.
12º DIA PARTIDA DE BARCELONA
Check-out depois do café da manhã. Em horário a determinar
localmente, traslado privativo para o aeroporto de Barcelona.
Embarque de regresso ao Brasil ou prolongamento da
estadia. FIM DA VIAGEM

PREÇO POR PESSOA

ABRIL

30

AGOSTO

27

ÉPOCAS

DUPLO

INDIVID.

MAIO

21

SETEMBRO

17

Baixa

€ 1.245

€ 1.840

JUNHO

11

OUTUBRO

8

JULHO

2

Média

€ 1.295

€ 1.890

O PREÇO INCLUI
• Traslados privativos de chegada e partida;
• Circuito em moderno ônibus de turismo ou em van, com
acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa
desde o 2º ao 11º dia;
• 11 Noites de hospedagem em base de apartamento duplo
com café da manhã buffet, no hotéis indicados no roteiro ou
similares;
• 2 Refeições (bebidas não incluídas), conforme indicação no
roteiro;

visitar a belíssima Catedral, cuja construção foi iniciada no séc.
XIX, altura em que foi completada a fachada. Continuamos,
passando pelas ramblas, a movimentada avenida central da
cidade, pela Praça da Catalunha, com as suas belas fontes,
pelo Passeio de Garcia, avenida com comércio elegante
que foi construída no século passado, pelas Casas Millá (La
Pedrera) e Battló, obras primas de Gaudi, a pela igreja da
Sagrada Família, belo exemplar da arquitetura modernista
de Gaudi, que trabalhou na sua construção até à data da
sua morte. Subimos ao Parque de Montjuic e passamos pelo
estádio Olímpico. Restante do dia livre para atividades de
gosto pessoal. Hospedagem.

• Visitas guiadas nas seguintes cidades: Lisboa (ingresso
no Palácio da Ajuda) ; Óbidos; Fátima; Coimbra (ingresso
na universidade); Aveiro; Porto; Braga (ingresso na Sé);
Santiago de Compostela (ingresso na Catedral); Salamanca;
Ávila, Madri; Zaragoza; Barcelona (ingresso na Catedral);
• Serviço de maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
• Taxas de turismo, de cidades, serviço e impostos.

O DIFERENCIAL DESTE ROTEIRO
LISBOA
Visitamos o Palácio da Ajuda.
BRAGA
Visitamos o famoso Tesouro na Sé de Braga.
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Visita guiada ao centro histórico
com ingresso na Catedral.
BARCELONA
Visita guiada com guia local
e ingresso na Catedral.
Nortravel, Operadora de confiança
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CIRCUITO EXCLUSIVO . EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

FÁTIMA

SALAMANCA
SANTIAGO DE
COMPOSTELA

PORTO
COIMBRA

SALAMANCA

BARCELONA
MADRI

LISBOA

13

DIAS

19

VISITAS

2

REFEIÇÕES
HOTÉIS

**** E *** SUP

1º DIA CHEGADA A BARCELONA
Receção no aeroporto e traslado privativo para o Hotel
Expo Barcelona ****, ou similar. Resto do dia livre.
Hospedagem.
2º DIA BARCELONA
Após café da manhã, visita da capital catalã, começando por
visitar a belíssima Catedral, cuja construção foi iniciada no séc.
XIX, altura em que foi completada a fachada. Continuamos,
passando pelas ramblas, a movimentada avenida central da
cidade, pela Praça da Catalunha, com as suas belas fontes,
pelo Passeio de Garcia, avenida com comércio elegante
que foi construída no século passado, pelas Casas Millá (La
Pedrera) e Battló, obras primas de Gaudi, a pela igreja da
Sagrada Família, belo exemplar da arquitetura modernista
de Gaudi, que trabalhou na sua construção até à data da
sua morte. Subimos ao Parque de Montjuic e passamos pelo
estádio Olímpico. Restante do dia livre para atividades de
gosto pessoal. Hospedagem.
PASSEIO OPCIONAL
Tour de meio dia a Montserrat para visitar o famoso
santuário da Virgem Negra, padroeira da Catalunha.
3º DIA BARCELONA / ZARAGOZA / MADRI (620 Km)
Café da manhã no hotel. Partida através do planalto central,
em direção à cidade de Zaragoza, antiga capital do reino de
Aragão um dos mais poderosos que existiram na Península
Ibérica. Chegada a Zaragoza, visita à famosa basílica da
Virgem do Pilar, erguida no local onde Nossa Senhora teria
aparecido duas vezes ao Apóstolo Santiago, sobre um
pequeno pilar que ficou como testemunho e à volta do qual
Santiago mandou edificar a primeira igreja. Mais tarde foi
transformada numa imponente basílica, cujo teto se encontra
decorado com afrescos da juventude do famoso pintor Goya.
Tempo livre para almoço. De tarde continuação da viagem
atravessando o vasto planalto central, a “meseta”, coberto de
campos de trigo, montanhas e desfiladeiros. As suas cidades
estão impregnadas por um profundo sentido da história, que
se reflete na arquitetura dos seus edifícios e nos castelos
espalhados por toda a região. Chegada à capital espanhola,
Madri. Resto do tempo livre. Hospedagem no Hotel Rafael
Atocha****, ou similar em Madri.
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ENCANTOS DA
PENÍNSULA IBÉRICA II
BARCELONA

MADRI

SALAMANCA

SANTIAGO COMPOSTELA

PORTO

COIMBRA

LISBOA

2

3

1

1

2

1

2

4º DIA MADRI – Visita de cidade
Café da manhã no hotel. Visita à capital do Reino. Cidade
cosmopolita e moderna, detentora de grande riqueza
monumental de um impressionante tesouro artístico
nos seus numerosos e importantes museus. A belíssima
capital espanhola, é uma cidade com mais de 3 milhões de
habitantes, situada no centro geográfico do país. Pensa-se
que o seu nome poderá derivar da palavra árabe “magerid”,
“cidade das águas”. Conquistada dos mouros em 939,
pelo rei Ramiro II, só em 1083, com D. Afonso VI, passaria
definitivamente para a posse dos reis cristãos e seria
elevada à categoria da capital espanhola apenas no reinado
de Filipe II em 1561. Devido ao seu isolamento geográfico, só
depois da chegada da linha férrea no séc. XIX, é que se tornou
na maior cidade de Espanha. A famosa Gran Via, o Paseo
da Castelhana, as Fontes de Cibeles e Neptuno, a Plaza de
Espanha, a praça Puertas del Sol, todo o movimentado centro
geográfico e quilómetro zero de todas as estradas que partem
da capital. Tarde livre para atividades de gosto pessoal.
Hospedagem.
PASSEIO OPCIONAL
Conheça o ambiente fantástico de Madri à noite.
5º DIA MADRI – Dia livre
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades de gosto
pessoal. Hospedagem.
PASSEIOS OPCIONAIS
Tour de meio dia a Toledo
Tour de meio dia ao Escorial
6º DIA MADRI / ÁVILA / SALAMANCA (250 Km)
Café da manhã no hotel e saída em direção a Ávila. Visita
panorâmica da cidade, rodeada por 2.500 metros de
muralhas medievais e terra natal de Santa Teresa de Jesus,
fundadora das Carmelitas Descalças e Doutora da Igreja.
Continuação para Salamanca onde chegaremos no meio
da tarde. A “Cidade Dourada”, situada nas margens do rio
Tormes e declarada monumento nacional em virtude dos
seus magníficos edifícios dos sécs. XVI, XVII e XVIII, possuindo
o melhor conjunto espanhol de arquitetura renascentista.
Tempo livre para passear pela centro, com os belos edifícios
que rodeiam o Pátio das Escolas, parte integrante da
Universidade do séc. XIII, uma das mais antigas e distintas da
Europa. Ainda a casa das conchas, palácio do séc. XVI, cuja
fachada se encontra repleta de conchas de vieira – o símbolo
de Santiago, terminando com as catedrais Nova e Velha dos
sécs. XVI e XII respetivamente, e a magnifica Plaza Mayor,

construída por Filipe V e considerada a mais bela de toda a
Espanha. Jantar e hospedagem no Hotel Salamanca Forum
Doña Brígida ****, ou similar.
7º DIA SALAMANCA / SANTIAGO DE COMPOSTELA (420
Km)
Após o café da manhã, partida de Salamanca em direção
à província da Galiza. Atravessando a província de Lugo,
passamos ao lado de Zamora, situada nas margens do rio
Douro e percorremos ainda a região de Castela e Leão, o berço
da nação espanhola, com os seus montes encimados de
castelos e as suas planícies de cor ocre. Ao longo da história
espanhola, esta região central teve uma grande influência da
língua, cultura e religião. Tempo livre para almoço no percurso.
Ladeando um trecho de um dos “Caminhos de Santiago”,
chegamos a Santiago de Compostela, centro religioso e de
peregrinação desde a idade Média, em consequência da
descoberta do túmulo de Santiago Maior no séc. IX. Passeio
a pé até à Praça do Obradoiro para visita guiada à famosa
catedral, onde está sepultado o Apóstolo, rodeada de belos
edifícios históricos. Hospedagem no Hotel Oca Puerta Del
Camino ****, ou similar em Santiago de Compostela.
8º DIA SANTIAGO DE COMPOSTELA / BRAGA / PORTO
(250 Km)
Café da manhã buffet no hotel, ckeck-out e partida para
Portugal, descendo a Galiza ao longo das Rias. Os Galegos,
cujas origens são celtas, têm muito orgulho da sua cultura e da
sua língua, semelhante ao português. O caráter céltico desta
bela terra é ainda evidente no instrumento musical tradicional
favorito – a gaita-de-foles. Atravessamos a fronteira imaginária
em Valença, cidade situada na margem sul do rio Minho, onde
fazemos uma parada com tempo livre para almoço nesta cidade
fortificada. Chegamos a meio da tarde a Braga, capital da bela
e verdejante região do Minho e cidade dos arcebispos, com o
centro religioso mais antigo do país. Visitamos a antiquíssima Sé
no centro histórico e o Bom Jesus do Monte, na encosta da Serra
do Sameiro, com a sua majestosa escadaria em granito e uma
fantástica vista sobre a cidade e a região. Seguimos viagem até
ao Porto, segunda maior cidade de Portugal e capital da região
Norte país. Hospedagem no Holiday Inn Porto Gaia ****,
em Vila Nova de Gaia, Grande Hotel do Porto *** sup, no
Porto, ou similar.
9º DIA PORTO – Visita de cidade
Café da manhã no hotel e manhã livre para atividades de caráter
pessoal. De tarde, saída para visita à descoberta da cidade
“Invicta”. Atravessamos por uma das 6 pontes para a margem
sul do rio Douro. Aqui, onde os romanos desenvolveram os

VO O
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VISITANDO
BARCELONA · ZARAGOZA · MADRI · ÁVILA · SALAMANCA · SANTIAGO DE COMPOSTELA
VALENÇA · BRAGA · PORTO · AVEIRO · COIMBRA · FÁTIMA · ÓBIDOS · LISBOA

CIRCUITO

EXCLUSIVO

PASSEIOS OPCIONAIS
MONTSERRAT · TOLEDO · MADRI À NOITE · ESCORIAL · CAVES DE VINHO DO PORTO · SINTRA
CASCAIS · ESTORIL · NOITE DE FADO IN CHIADO

povoados de Portus e Cale, são hoje as cidades do Porto e Vila
Nova de Gaia, de cada um dos lados do rio, nomes que viriam
a se unir, dando origem ao nome de Portucale, que constituiu o
núcleo inicial do que viria a ser o reino de Portugal. Iniciamos
o passeio pedonal junto aos Clérigos, descendo até à estação
de São Bento para observar os seus magníficos painéis de
azulejos. Pela animada Rua das Flores, chegamos ao bairro
histórico da Ribeira, que a UNESCO tombou como Patrimônio
Mundial para percorrer as suas estreitas ruelas até ao Rio,
junto à famosa Ponte Luís I, toda construída em ferro, seguindo
a escola do famoso engenheiro, Gustavo Eiffel. Regresso ao
hotel. Hospedagem.
PASSEIOS OPCIONAIS
Cruzeiro das Pontes (duração 50 min)
Visita às caves de Vinho do Porto (com show de fado)
10º DIA PORTO / AVEIRO / COIMBRA (140 Km)
Partida após o café da manhã em direção a Aveiro, muitas
vezes apelidada de “Veneza Portuguesa” por causa dos seus
canais e os típicos barcos “Moliceiros” que os percorrem.
Tempo livre no centro para poder provar a doçaria local
numa das várias pastelarias: os tradicionais” ovos moles”.
Seguimos atravessando a região vitivinícola da Bairrada, até
chegar a Coimbra, cidade universitária situada nas margens
do Rio Mondego. Terra natal de seis Reis e capital de Portugal

DATAS DO INÍCIO DO ROTEIRO EM LISBOA
MAIO

9 30

SETEMBRO

5

JUNHO

20

OUTUBRO

17

JULHO

11

até 1256, além de sede da mais antiga Universidade do país,
foi fundada em 1290 pelo rei D. Dinis. Subimos até ao topo
da cidade para visitar a sua famosa universidade, descendo
depois pelas ruelas do “quebra-costas” até junto do rio.
Jantar e hospedagem no Hotel Dom Luis *** sup (vista
cidade), ou similar.
11º DIA COIMBRA / FÁTIMA / NAZARÉ / ÓBIDOS / LISBOA
(280 Km)
Após o café da manhã e o check-out, partimos rumo ao sul,
fazendo a primeira parada em Fátima para uma visita ao
Santuário de Fátima, um dos mais importantes locais de
peregrinação da Europa, que faz memória às aparições de
Nossa Senhora aos três pastorinhos. Continuamos até à
Nazaré, a mais típica vila piscatória portuguesa, onde faremos
uma parada com tempo livre para almoço. Ao início da tarde
seguimos para a bucólica vila de Óbidos, uma das mais
bem preservadas vilas medievais de Portugal, que foi dote
de rainhas durante várias dinastias da história portuguesa.
Fazemos um passeio pelas ruelas no interior da muralha
que envolvem toda a vila. Aproveite para provar o conhecido
licor de cereja: a “Ginjinha”, servido em copo de chocolate.
Continuamos a nossa viagem até Lisboa, capital de Portugal
e considerada uma das mais bonitas capitais da Europa.
Hospedagem no Hotel Turim Marquês *** (centro), Hotel
Lisboa Marriott ****, ou similar.

12º DIA LISBOA (visita)
Café da manhã buffet no hotel. Iniciamos a nossa visita à
capital de Portugal, começando pelo bairro monumental de
Belém, de onde partiram outrora as grandes expedições à
procura de novos mundos. Fazemos uma primeira parada
em frente ao Padrão dos Descobrimentos e à Torre de
Belém, símbolo da cidade. Tempo livre para poder ir provar
os famosos pastéis de Belém na pastelaria que reclama a
sua origem. Seguimos até ao Palácio Nacional da Ajuda,
antigo Palácio Real, para uma visita guiada. Voltando
ao centro histórico da capital de Portugal, iniciamos um
passeio pedestre pelas ruelas de Alfama, passando pela Sé
e atravessando a baixa pombalina até à Praça D. Pedro IV,
mais conhecida por “Rossio”. De novo no ônibus, subimos a
elegante Avenida da Liberdade até ao Marquês de Pombal a
caminho do hotel. Resto do dia livre. Hospedagem.
PASSEIOS OPCIONAIS:
Tour de meio dia a Sintra Cascais e Estoril
Lisboa à Noite com Fado In Chiado
13º DIA PARTIDA DE LISBOA
Check-out depois do café da manhã. Em horário a determinar
localmente, traslado privativo para o aeroporto internacional
de Lisboa. Embarque de regresso ao Brasil ou prolongamento
da estadia. FIM DA VIAGEM

PREÇO POR PESSOA
26

ÉPOCAS

DUPLO

INDIVID.

Baixa

€ 1.345

€ 1.980

Média

€ 1.395

€ 2.085

O PREÇO INCLUI
• Traslados privativos de chegada e partida;
• Circuito em moderno ônibus de turismo ou em van, com
acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa
desde o 2º ao 12º dia;
• 12 Noites de hospedagem em base de apartamento duplo
com café da manhã buffet, no hotéis indicados no roteiro ou
similares;
• 2 Refeições (bebidas não incluídas), conforme indicação no
roteiro;

• Visitas guiadas nas seguintes cidades: Barcelona (ingresso
na Catedral); Zaragoza; Madri; Ávila; Salamanca; Santiago
de Compostela (ingresso na Catedral); Braga (ingresso na
Sé); Porto; Aveiro; Coimbra (ingresso na universidade);
Fátima; Nazaré; Óbidos; Lisboa (ingresso no Palácio da
Ajuda);
• Serviço de maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
• Taxas de turismo, de cidades, serviço e impostos.

O DIFERENCIAL DESTE ROTEIRO
BARCELONA
Visita guiada com guia local e ingresso na Catedral.
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Visita guiada ao centro histórico
com ingresso na Catedral.
BRAGA
Visitamos o famoso Tesouro na Sé de Braga.
NAZARÉ
Subimos ao Sitio para admirar a vista panorâmica.
LISBOA
Visitamos o Palácio da Ajuda.
Nortravel, Operadora de confiança
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CIRCUITO EXCLUSIVO . EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

CÓRDOBA

ÓBIDOS

PORTUGAL
E ANDALUZIA

PORTO
AVEIRO
COIMBRA
NAZARÉ
FÁTIMA
ÓBIDOS
LISBOA
BADAJOZ
JABUGO

CÓRDOBA

SEVILHA

ÚBEDA

GRANADA

RONDA

PORTO

COIMBRA

LISBOA

CÓRDOBA

GRANADA

RONDA

SEVILHA

2

1

2

1

2

1

1

LISBOA

MÁLAGA

11
18

DIAS
VISITAS

12
10

REFEIÇÕES
C. M. BUFFET

1º DIA CHEGADA AO PORTO
Receção no aeroporto e traslado privativo para o Hotel Holiday
Inn Porto Gaia ****, em Vila Nova de Gaia, Grande Hotel
do Porto *** sup, no Porto, ou similar. Resto do dia livre.
Hospedagem.
2º DIA PORTO – Visita de cidade
Café da manhã no hotel e manhã livre para atividades de caráter
pessoal. De tarde, saída para visita à descoberta da cidade
“Invicta”. Atravessamos por uma das 6 pontes para a margem
sul do rio Douro. Aqui, onde os romanos desenvolveram os
povoados de Portus e Cale, são hoje as cidades do Porto e Vila
Nova de Gaia, de cada um dos lados do rio, nomes que viriam
a se unir, dando origem ao nome de Portucale, que constituiu o
núcleo inicial do que viria a ser o reino de Portugal. Iniciamos
o passeio pedonal junto aos Clérigos, descendo até à estação
de São Bento para observar os seus magníficos painéis de
azulejos. Pela animada Rua das Flores, chegamos ao bairro
histórico da Ribeira, que a UNESCO tombou como Patrimônio
Mundial para percorrer as suas estreitas ruelas até ao Rio,
junto à famosa Ponte Luis I, toda construída em ferro, seguindo
a escola do famoso engenheiro, Gustavo Eiffel. Regresso ao
hotel. Hospedagem.
PASSEIOS OPCIONAIS:
- Cruzeiro das Pontes (duração 50 min)
- Visita às caves de Vinho do Porto (com show de fado)
3º DIA PORTO / AVEIRO / COIMBRA (140 Km)
Partida após o café da manhã em direção a Aveiro, muitas
vezes apelidada de “Veneza Portuguesa” por causa dos seus
canais e os típicos barcos “Moliceiros” que os percorrem.
Tempo livre no centro para poder provar a doçaria local numa
das várias pastelarias: os tradicionais” ovos moles”. Seguimos
atravessando a região vitivinícola da Bairrada, até chegar a
Coimbra, cidade universitária situada nas margens do Rio
Mondego. Terra natal de seis Reis e capital de Portugal até 1256,
além de sede da mais antiga Universidade do país, foi fundada
em 1290 pelo rei D. Dinis. Subimos até ao topo da cidade para
visitar a sua famosa universidade, descendo depois pelas ruelas
do “quebra-costas” até junto do rio. Jantar e hospedagem no
Hotel Dom Luis ***sup (vista cidade), ou similar.
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4º DIA COIMBRA / FÁTIMA / NAZARÉ / ÓBIDOS / LISBOA
(280 Km)
Após o café da manhã e o check-out, partimos rumo ao sul,
fazendo a primeira parada em Fátima para uma visita ao
Santuário de Fátima, um dos mais importantes locais de
peregrinação da Europa, que faz memória às aparições de
Nossa Senhora aos três pastorinhos. Continuamos até à
Nazaré, a mais típica vila piscatória portuguesa, onde faremos
uma parada com tempo livre para almoço. Ao início da tarde
seguimos para a bucólica vila de Óbidos, uma das mais
bem preservadas vilas medievais de Portugal, que foi dote
de rainhas durante várias dinastias da história portuguesa.
Fazemos um passeio pelas ruelas no interior da muralha que
envolvem toda a vila. Aproveite para provar o conhecido licor de
cereja: a “Ginjinha”, servido em copo de chocolate. Continuamos
a nossa viagem até Lisboa, capital de Portugal e considerada
uma das mais bonitas capitais da Europa. Hospedagem no
Hotel Turim Marquês*** (centro), no Hotel Lisboa Marriott
****, ou similar.
5º DIA LISBOA (visita)
Café da manhã buffet no hotel. Iniciamos a nossa visita à
capital de Portugal, começando pelo bairro monumental de
Belém, de onde partiram outrora as grandes expedições à
procura de novos mundos. Fazemos uma primeira parada
em frente ao Padrão dos Descobrimentos e à Torre de Belém,
símbolo da cidade. Tempo livre para poder ir provar os famosos
pastéis de Belém na pastelaria que reclama a sua origem.
Seguimos até ao Palácio Nacional da Ajuda, antigo Palácio
Real, para uma visita guiada. Voltando ao centro histórico
da capital de Portugal, iniciamos um passeio pedestre pelas
ruelas de Alfama, passando pela Sé e atravessando a baixa
pombalina até à Praça D. Pedro IV, mais conhecida por “Rossio”.
De novo no ônibus, subimos a elegante Avenida da Liberdade
até ao Marquês de Pombal a caminho do hotel. Resto do dia
livre. Hospedagem.
PASSEIOS OPCIONAIS:
- Tour de meio dia a Sintra Cascais e Estoril
- Lisboa à Noite com Fado In Chiado
6º DIA LISBOA / BADAJOZ / CÓRDOBA (490 Km)
Comparência na Gare do Oriente (estação de ônibus) em Lisboa,
30 minutos antes da partida. Iniciamos a nossa viagem às
10h00, atravessando o estuário do rio Tejo e descobrindo a
paisagem deslumbrante de Lisboa a partir da ponte Vasco da
Gama. Espera-nos a caraterística paisagem alentejana onde as

suas planícies doiradas são pontilhadas por sobreiros, oliveiras
e rebanhos de ovelhas. Após entrar em terras de Espanha,
almoçamos em Badajoz e atravessando a parte mais ocidental
da Andaluzia, chegamos a Córdoba. Considerada Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO, a cidade chegou a albergar meio
milhão de habitantes no tempo dos califas do Ocidente. Jantar
e hospedagem no Hotel Córdoba Center **** ou similar.
7º DIA CÓRDOBA / ÚBEDA / GRANADA
Após o café da manhã buffet no hotel, acompanhados por
um guia local, vamos conhecer o núcleo histórico de Córdoba
onde judeus, cristãos e muçulmanos conviveram pacificamente
durante vários séculos. Os habitantes de hoje preservaram
sabiamente o labirinto das ruelas, pátios e recantos onde o
perfume de laranjeiras e jasmins é um desafio aos sentidos dos
visitantes. A visita do marco da cidade, a Mesquita – Catedral
(incluída), é obrigatória, e o seu interior é deveras singular pela
floresta de colunas que nos transporta para um oásis repleto
de palmeiras. Almoço em restaurante local, na margem do
Guadalquivir, o rio atravessado pela ponte romana que liga as
duas margens da cidade há mais de dois mil anos. De tarde
seguimos para este, subindo o vale do Guadalquivir onde as
margens cobertas de campos de algodão, cereais e laranjeiras
contribuíram desde sempre para o sustento econômico da
região. Paragem em Úbeda onde a imensidão sem fim de
planícies cobertas de oliveiras, nos confirmam a vocação
agrícola da Andaluzia. No século XVI as famílias da aristocracia
rural cobriram a localidade de edifícios da renascença
esplendorosos, tendo por isso sido declarada Patrimônio
Mundial da Humanidade. Breve passeio a pé até à Praça
Vásquez de Molina no coração do povoado. Continuamos para
Granada, a cidade situada aos pés da Sierra Nevada, o último
bastião da civilização árabe na Europa, tendo sido conquistada
pelos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela em
1492. Jantar e hospedagem no Grand Hotel Luna de Granada
**** ou similar.
8º DIA GRANADA
Café da manhã buffet no hotel. Visita com guia local. De ônibus
vamos até um miradouro, para apreciar um panorama sobre
a cidade que nunca mais esquecerá. Agora a pé, descemos
ao encontro da história até ao bairro mourisco e finalmente a
catedral e a capela real onde se encontram os túmulos dos Reis
Católicos, Isabel e Fernando. Almoço em restaurante local. A
tarde será dedicada à visita guiada do Alhambra (Patrimônio
da Humanidade), o mais importante testemunho da civilização
árabe em toda a Europa. Este complexo de edifícios civis,
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SEVILHA

VISITANDO
PORTO · AVEIRO · COIMBRA · FÁTIMA · NAZARÉ · ÓBIDOS · LISBOA · CÓRDOBA · ÚBEDA · GRANADA · MÁLAGA
RONDA · PUEBLOS BLANCOS · SEVILHA · JABUGO

CIRCUITO

EXCLUSIVO
PASSEIOS OPCIONAIS
CRUZEIRO NO DOURO · CAVES VINHO DO PORTO · SINTRA · CASCAIS · ESTORIL

religiosos e militares ladeados por belíssimos jardins é o
monumento mais visitado de Espanha e representa todo o
esplendor do último califado árabe. Para eles, Granada “era
uma taça de prata coberta de esmeraldas e pedras preciosas”
e o Alhambra foi sem dúvida o seu diamante mais valioso*.
Jantar e hospedagem.
*Neste dia a ordem das visitas poderá ser invertida.

Rilke, Ernest Hemingway, Orson Welles. Na visita com guia
local, percorremos a pé os principais locais de interesse: a
fachada da praça de touros dos míticos triunfos do clã Romero,
a ponte nova, o bairro antigo com o emaranhado de ruas
onde a abastada aristocracia andaluza construiu as mansões
debruçadas sobre o vazio. Jantar e hospedagem no Hotel
Catalonia Reina Victoria Wellness & Spa **** ou similar.

9º DIA GRANADA / MÁLAGA / RONDA (230 Km)
Após o café da manhã no hotel, partida em direção à
cosmopolita Costa do Sol e à cidade de Málaga. De frente
para o mar, o seu porto granjeou a fama de uma porta aberta
para o mediterrâneo e mais tarde para o Novo Mundo. A
visita de ônibus orientada pelo seu guia privativo leva-o pelas
avenidas modernas que provam a atual pujança econômica
desta cidade, tal como o centro histórico que será percorrido
a pé: rua de Marquês de Larios, a praça da Constituição, a
rua de Santa Maria, o teatro romano aos pés da Alcazaba,
outrora sede do poder dos governantes árabes. Após o tempo
livre para sentir o ambiente descontraído da cidade natal de
Picasso, almoço em restaurante local. De tarde, voltamos
ao interior profundo da Andaluzia, para visitar um dos mais
espetaculares povoados andaluzes, Ronda. Pendurada numa
fenda geológica, foi visitada, adorada, cantada, por artistas
do mundo inteiro, tais como Alexandre Dumas, Rainer Maria

10º DIA RONDA / PUEBLOS BLANCOS / SEVILHA (190 Km)
Café da manhã buffet no hotel. A nossa viagem de hoje levanos pela rota dos Pueblos Blancos: Setenil de las Bodegas,
singular pelas suas casas cravadas na paisagem, dando
lugar ao adágio popular, “não se sabe se a casa nasce da
rocha, se a rocha nasce da casa”; Zahara de la Sierra, com o
seu casario branco coroado pela torre do castelo, e aos seus
pés uma imensidão de água cristalina. Após o almoço em
restaurante local, continuamos a nossa rota, avistando aqui
e ali colinas rematadas por casarios onde o branco da cal
contrasta com a beleza selvagem da paisagem: Villamartin,
Bornos e finalmente Arcos de la Frontera, sentinela austera
de uma fronteira historicamente volátil. Paragem e breve
visita desta vila. Continuamos para a capital da Andaluzia, a
vaidosa Sevilha que vive ao ritmo do sol, do Flamenco e das
castanholas. Jantar e hospedagem no Hotel Novotel Sevilla
Marqués del Nervion **** ou similar.

11º DIA SEVILHA / JABUGO / LISBOA (440 Km)
O café da manhã buffet no hotel será seguido da visita, com
guia local, a esta cidade Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO: a “Torre del Oro”, o “paseo” de Cristóvão Colombo
no qual encontramos a “Mastreanza”, praça de touros de
triunfos indescritíveis, o gracioso bairro de Santa Cruz onde
se encontrava a antiga judiaria, a impressionante catedral,
terceira maior do mundo, dominada pela torre sineira “La
Giralda”, o Parque Maria Luísa e a Praça de Espanha. Partida
para as terras serranas de Aracena, habitat natural do porco
ibérico que se alimenta em liberdade contribuindo para o sabor
inconfundível do famoso presunto de Jabugo. Visita a um
“secadero” tradicional, para conhecermos os segredos deste
afamado produto gastronômico. O almoço de despedida, com
bebidas incluídas, será servido num típico restaurante local. Em
hora a combinar localmente damos início à viagem de regresso
a Portugal, por Beja até Lisboa, com chegada à gare do Oriente
no final do dia. FIM DA VIAGEM
Nota: Se necessitar de traslados e hospedagem em
Lisboa, favor consultar tarifas.

O DIFERENCIAL DESTE ROTEIRO
DATAS DO INÍCIO DO ROTEIRO
MAIO

16

JUNHO

6

JULHO

18

27

O PREÇO INCLUI

SETEMBRO

12

OUTUBRO

3

PREÇO POR PESSOA
ÉPOCAS

DUPLO

INDIVID.

Baixa

€ 1.395

€ 1.830

Alta

€ 1.460

€ 1.880

• Circuito em moderno ônibus de turismo de acordo com o roteiro;
• Traslado de chegada privativo, do aeroporto do Porto para o
hotel.
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa,
durante toda a viagem;
• 10 Noites de Hospedagem nos hotéis indicados ou similares;
• Todos os cafés da manhã buffet;
• Refeições indicadas no roteiro – 12 refeições (bebidas não
incluídas);
• Guias locais em Córdoba, Granada, Palácio de Alhambra, Ronda
e Sevilha;
• Visitas orientadas pelo nosso guia privativo em: Porto, Aveiro,
Coimbra, Fátima, Óbidos, Lisboa, Úbeda, Málaga, Setenil de Las
Bodegas, Zahara de La Sierra, Arcos de la Frontera e Jabugo;
• Visitas e ingressos conforme roteiro;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e impostos.
Nota: Serviço de maleteiros nos hotéis não incluído.

LISBOA
Visita guiada ao Palácio da Ajúda.
CÓRDOBA
Visita guiada com ingresso na Catedral.
GRANADA
Visita guiada com ingresso no Palácio de Alhambra.
RONDA
Visita guiada com ingresso na Catedral.
PUEBLOS BLANCOS
Visita aos centros históricos de Setenil de las
Bodegas, Zahara de la Sierra e Arcos de la Frontera.
JABUGO
Visita a um “secadero” e almoço
com bebidas incluídas.
Nortravel, Operadora de confiança
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CIRCUITO EXCLUSIVO . EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

PARTIDAS GARANTIDAS

ESPANHA

ANDALUZIA

LISBOA
BADAJOZ
JABUGO

VISITANDO CÓRDOBA · ÚBEDA · GRANADA · ALHAMBRA · MÁLAGA · RONDA · PUEBLOS BLANCOS · SEVILHA · JABUGO

CÓRDOBA

SEVILHA

ÚBEDA

GRANADA

RONDA

MÁLAGA

6
11

DIAS
VISITAS

CIRCUITO

EXCLUSIVO

11
5

REFEIÇÕES
C. M. BUFFET

1º DIA LISBOA / BADAJOZ / CÓRDOBA (490 Km)
Comparência na Gare do Oriente (estação de ônibus) em Lisboa,
30 minutos antes da partida. Iniciamos a nossa viagem ás
10h00, atravessando o estuário do rio Tejo e descobrindo a
paisagem deslumbrante de Lisboa a partir da ponte Vasco da
Gama. Espera-nos a caraterística paisagem alentejana onde as
suas planícies doiradas são pontilhadas por sobreiros, oliveiras
e rebanhos de ovelhas. Após entrar em terras de Espanha,
almoçamos em Badajoz e atravessando a parte mais ocidental
da Andaluzia, chegamos a Córdoba. Considerada Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO, a cidade chegou a albergar meio
milhão de habitantes no tempo dos califas do Ocidente. Jantar e
hospedagem no Hotel Córdoba Center **** ou similar.
2º DIA CÓRDOBA / ÚBEDA / GRANADA (290 Km)
Após o café da manhã buffet no hotel, acompanhados por
um guia local, vamos conhecer o núcleo histórico de Córdoba
onde judeus, cristãos e muçulmanos conviveram pacificamente
durante vários séculos. Os habitantes de hoje preservaram
sabiamente o labirinto das ruelas, pátios e recantos onde o
perfume de laranjeiras e jasmins é um desafio aos sentidos dos
visitantes. A visita do marco da cidade, a Mesquita – Catedral
(incluída), é obrigatória, e o seu interior é deveras singular pela
floresta de colunas que nos transporta para um oásis repleto
de palmeiras. Almoço em restaurante local, na margem do
Guadalquivir, o rio atravessado pela ponte romana que liga as
duas margens da cidade há mais de dois mil anos. De tarde
seguimos para este, subindo o vale do Guadalquivir onde as
margens cobertas de campos de algodão, cereais e laranjeiras
contribuíram desde sempre para o sustento econômico da
região. Paragem em Úbeda onde a imensidão sem fim de
planícies cobertas de oliveiras, nos confirmam a vocação
agrícola da Andaluzia. No século XVI as famílias da aristocracia
rural cobriram a localidade de edifícios da renascença
esplendorosos, tendo por isso sido declarada Patrimônio
Mundial da Humanidade. Breve passeio a pé até à Praça
Vásquez de Molina no coração do povoado. Continuamos para

LISBOA

CÓRDOBA

GRANADA

RONDA

SEVILHA

1

2

1

1

LISBOA

TUDO INCLUÍDO conforme roteiro
Granada, a cidade situada aos pés da Sierra Nevada, o último
bastião da civilização árabe na Europa, tendo sido conquistada
pelos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela em
1492. Jantar e hospedagem no Grand Hotel Luna de Granada
**** ou similar.
3º DIA GRANADA
Café da manhã buffet no hotel. Visita com guia local. De ônibus
vamos até um miradouro, para apreciar um panorama sobre
a cidade que nunca mais esquecerá. Agora a pé, descemos
ao encontro da história até ao bairro mourisco e finalmente a
catedral e a capela real onde se encontram os túmulos dos Reis
Católicos, Isabel e Fernando. Almoço em restaurante local. A
tarde será dedicada à visita guiada do Alhambra (Patrimônio
da Humanidade), o mais importante testemunho da civilização
árabe em toda a Europa. Este complexo de edifícios civis,
religiosos e militares ladeados por belíssimos jardins é o
monumento mais visitado de Espanha e representa todo o
esplendor do último califado árabe. Para eles, Granada “era
uma taça de prata coberta de esmeraldas e pedras preciosas”
e o Alhambra foi sem dúvida o seu diamante mais valioso*.
Jantar e hospedagem.

local, percorremos a pé os principais locais de interesse: a
fachada da praça de touros dos míticos triunfos do clã Romero,
a ponte nova, o bairro antigo com o emaranhado de ruas
onde a abastada aristocracia andaluza construiu as mansões
debruçadas sobre o vazio. Jantar e hospedagem no Hotel
Catalonia Reina Victoria Wellness & Spa **** ou similar.

*Neste dia a ordem das visitas poderá ser invertida.

5º DIA RONDA / PUEBLOS BLANCOS / SEVILHA (190 Km)
Café da manhã buffet no hotel. A nossa viagem de hoje leva-nos
pela rota dos Pueblos Blancos: Setenil de las Bodegas, singular
pelas suas casas cravadas na paisagem, dando lugar ao adágio
popular, “não se sabe se a casa nasce da rocha, se a rocha nasce
da casa”; Zahara de la Sierra, com o seu casario branco coroado
pela torre do castelo, e aos seus pés uma imensidão de água
cristalina. Após o almoço em restaurante local, continuamos a
nossa rota, avistando aqui e ali colinas rematadas por casarios
onde o branco da cal contrasta com a beleza selvagem da
paisagem: Villamartin, Bornos e finalmente Arcos de la Frontera,
sentinela austera de uma fronteira historicamente volátil.
Paragem e breve visita desta vila. Continuamos para a capital
da Andaluzia, a vaidosa Sevilha que vive ao ritmo do sol, do
Flamenco e das castanholas. Jantar e hospedagem no Hotel
Novotel Sevilla Marqués del Nervion **** ou similar.

4º DIA GRANADA / MÁLAGA / RONDA (230 Km)
Após o café da manhã no hotel, partida em direção à
cosmopolita Costa do Sol e à cidade de Málaga. De frente
para o mar, o seu porto granjeou a fama de uma porta aberta
para o mediterrâneo e mais tarde para o Novo Mundo. A
visita de ônibus orientada pelo seu guia privativo leva-o pelas
avenidas modernas que provam a atual pujança econômica
desta cidade, tal como o centro histórico que será percorrido
a pé: rua de Marquês de Larios, a praça da Constituição, a
rua de Santa Maria, o teatro romano aos pés da Alcazaba,
outrora sede do poder dos governantes árabes. Após o tempo
livre para sentir o ambiente descontraído da cidade natal de
Picasso, almoço em restaurante local. De tarde, voltamos
ao interior profundo da Andaluzia, para visitar um dos mais
espetaculares povoados andaluzes, Ronda. Pendurada numa
fenda geológica, foi visitada, adorada, cantada, por artistas
do mundo inteiro, tais como Alexandre Dumas, Rainer Maria
Rilke, Ernest Hemingway, Orson Welles. Na visita com guia

6º DIA SEVILHA / JABUGO / LISBOA (440 Km)
O café da manhã buffet no hotel será seguido da visita, com
guia local, a esta cidade Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO: a “Torre del Oro”, o “paseo” de Cristóvão Colombo
no qual encontramos a “Mastreanza”, praça de touros de
triunfos indescritíveis, o gracioso bairro de Santa Cruz onde
se encontrava a antiga judiaria, a impressionante catedral,
terceira maior do mundo, dominada pela torre sineira “La
Giralda”, o Parque Maria Luísa e a Praça de Espanha. Partida
para as terras serranas de Aracena, habitat natural do porco
ibérico que se alimenta em liberdade contribuindo para o sabor
inconfundível do famoso presunto de Jabugo. Visita a um
“secadero” tradicional, para conhecermos os segredos deste
afamado produto gastronômico. O almoço de despedida, com
bebidas incluídas, será servido num típico restaurante local. Em
hora a combinar localmente damos início à viagem de regresso
a Portugal, por Beja, até à gare de Oriente, em Lisboa. FIM DA
VIAGEM

DATAS DO INÍCIO DO CIRCUITO GARANTIDAS
MAIO

21

AGOSTO

13

JUNHO

11

SETEMBRO

17

JULHO

2

OUTUBRO

8

23

PREÇO POR PESSOA
Todas as datas
PUEBLOS BLANCOS

GRANADA

18

DUPLO

INDIVID.

€ 840

€ 1.040

O PREÇO INCLUI
• Circuito em moderno ônibus de turismo de acordo com o
roteiro;
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa,
durante toda a viagem;
• Hospedagem nos hotéis indicados ou similares;
• Todos os cafés da manhã buffet;
• Refeições indicadas no roteiro – 11 refeições (bebidas não
incluídas);
• Guias locais em Córdoba, Granada, Palácio de Alhambra,
Ronda e Sevilha;
• Visitas orientadas pelo nosso guia privativo em: Úbeda,
Málaga, Setenil de Las Bodegas, Zahara de La Sierra, Arcos
de la Frontera e Jabugo;
• Visitas e ingressos conforme roteiro;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e impostos.
Nota: Serviço de maleteiros nos hotéis não incluído.

O DIFERENCIAL DESTE ROTEIRO
CÓRDOBA
Visita guiada ao centro histórico
e ingresso na Catedral.
GRANADA
Visita guiada ao centro histórico
e ingresso no Alhambra.
RONDA
Visita guiada ao centro histórico
e ingresso na Catedral.
PUEBLOS BLANCOS
Visita aos centros históricos de Setenil de las
Bodegas, Zahara de la Sierra e Arcos de la Frontera.
JABUGO
Visita a um “secadero” e almoço
com bebidas incluídas.
SEVILHA
Visita guiada ao centro histórico.

CIRCUITO EXCLUSIVO . EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

PARTIDAS GARANTIDAS

20
17

TOLEDO

SEGÓVIA

SALAMANCA
ÁVILA

LISBOA

ESPANHA
SEGÓVIA
MADRI
TOLEDO

MÉRIDA

CIDADES HISTÓRICAS
DE CASTELA

VISITANDO MÉRIDA · TOLEDO · MADRI
SEGÓVIA · ÁVILA · SALAMANCA

LISBOA

MÉRIDA

MADRI

SALAMANCA

1

2

1

CIRCUITO

EXCLUSIVO

LISBOA

TUDO INCLUÍDO conforme roteiro

5
8

DIAS
VISITAS

9
4

REFEIÇÕES
C. M. BUFFET

1º DIA LISBOA / MÉRIDA (280 Km)
Comparência na Gare do Oriente (estação de ônibus) em
Lisboa, 30 minutos antes da partida. Iniciamos a nossa
viagem às 09h00 em direção a Mérida, cruzando Portugal
pelo Alto Alentejo até à cidade fronteiriça de Badajoz.
Continuação para a antiga Emérita Augusta, fundada nas
margens do rio Guadiana. Almoço em restaurante local. De
tarde passeio a pé pelo centro histórico que nos conduz até ao
conjunto arquitetônico, Patrimônio Mundial da Humanidade:
a ponte romana sobre o rio Guadiana, o templo de Diana e o
bem preservado Teatro Romano e Museu do mesmo nome.
Hospedagem e jantar no Hotel Velada Mérida **** ou
similar.
2º DIA MÉRIDA / TOLEDO / MADRI (370 Km)
Café da manhã no hotel. Partida para Toledo através das belas
paisagens de Castela-la-Mancha, imortalizada por Cervantes
no seu eterno Don Quixote. Com uma situação fantástica
no topo de um esporão granítico rodeado pelo rio Tejo, a
antiga cidade Imperial e sede do primado das Espanhas,
foi-se desenvolvendo de uma forma labiríntica ao longo dos
séculos, onde viveram em perfeita harmonia judeus, cristãos
e muçulmanos. Almoço em restaurante local. De tarde, visita
a pé com guia local desta cidade Patrimônio Mundial da

DATAS DO INÍCIO DO CIRCUITO GARANTIDAS
MAIO

29

JUNHO

19

JULHO

10 31

SETEMBRO

4

25

PREÇO POR PESSOA

Todas as datas

DUPLO

INDIVID.

€ 650

€ 835

Nota – caso não se possa visitar o Palácio do Oriente, devido a
cerimônias oficiais, este será substituído pelo Museu do Prado.

Humanidade. Por entre o emaranhado de ruas passamos
pela catedral (ingresso incluído), a antiga Sinagoga, hoje
Igreja de Santa Maria-a-Branca e a igreja de S. Tomé. De
seguida, continuação da viagem até Madri. Hospedagem e
jantar no Hotel Rafael Atocha **** ou similar.
3º DIA MADRI
Café da manhã no hotel. Visita da cidade capital do Reino.
Cidade cosmopolita e moderna, detentora de grande riqueza
monumental e de um impressionante tesouro artístico
nos seus numerosos e importantes museus. A Estação de
Atocha, a famosa Gran Via, Paseo da Castellana, as Fontes
de Cibeles e Neptuno, Plaza de España, a Praça das Portas
do Sol, movimentado centro geográfico e quilómetro zero
de todas as estradas que partem da capital, o Parque del
Buen Retiro, a monumental praça de Touros - “Las Ventas”,
Paseo del Prado, com belas pracetas e onde se situa o célebre
Museu do mesmo nome e a calle Serrano com as suas lojas
de marca. Almoço em restaurante local. Após o almoço, visita
do Palácio do Oriente, a artística e imponente residência
oficial da família real espanhola, mas somente usada para
cerimônias de estado. Restante tarde livre para atividades a
gosto pessoal. Jantar e hospedagem no hotel.
4º DIA MADRI / SEGÓVIA / ÁVILA / SALAMANCA (270 Km)
Café da manhã no hotel. Partida em direção à nobilíssima
cidade de Segóvia, Patrimônio da Humanidade e importante
posto militar romano, como nos demonstra o imponente
aqueduto do século I, rica em igrejas românicas, repleta de

O PREÇO INCLUI
• Circuito em moderno ônibus de turismo de acordo com
roteiro;
• Acompanhamento por experiente guia, de língua
portuguesa, durante toda a viagem;
• Hospedagem nos hotéis indicados ou similares;
• Todos os cafés da manhã;
• Refeições indicadas no roteiro – 9 refeições (bebidas não
incluídas);
• Visitas e ingressos conforme programa (Catedral de Toledo e
Palácio do Oriente em Madri);
• Guia local em Toledo e Salamanca;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e impostos.
Nota: Serviço de maleteiros nos hotéis não incluído.

ruas pitorescas, destacando-se a Plaza Mayor, plena de
esplanadas, local de encontro predileto dos habitantes, e
a Catedral em estilo gótico tardio. Almoço em restaurante
local. Após o almoço continuação da viagem para Ávila. Visita
da cidade Patrimônio Mundial da Humanidade e a mais
alta capital de província espanhola, situada a 1131 metros e
intitulada “ciudad de cantos, ciudad de santos”. Aqui nasceu
Santa Teresa de Jesus, Doutora da Igreja. Prosseguimos
viagem para Salamanca. Hospedagem e jantar no Gran
Hotel Corona del Sol **** ou similar.
5º DIA SALAMANCA / LISBOA (470 Km)
Café da manhã no hotel. Início da visita de Salamanca, com
guia local, justamente apelidada de cidade Dourada, devido
ao esplendor das suas construções numa pedra de cor
amarela e ao prestígio da sua vida intelectual. A Plaza Mayor,
considerada a mais elegante do país é o ponto de encontro
social de uma população ligada à famosa Universidade
fundada em 1215, ao mesmo tempo que a de Paris.
Destacamos também a casa das Conchas e as duas catedrais.
Almoço em restaurante local. Ao início da tarde, continuação
da viagem para Portugal. Chegamos a Coimbra onde ficarão
passageiros desta cidade ou de outras cidades dos arredores.
O ônibus continuará até Lisboa, onde terminará a viagem na
estação de ônibus Gare do Oriente. FIM DA VIAGEM

O DIFERENCIAL DESTE ROTEIRO
MÉRIDA
Passeio até junto ao complexo arquitetônico
Patrimônio Mundial da Humanidade:
ponte romana, Templo de Diana e Teatro romano.
TOLEDO
Visita com guia local com ingresso na Catedral.
MADRI
Visita da cosmopolita e moderna capital espanhola
com ingresso no Palácio do Oriente (Palácio Real).
SEGÓVIA
Visita à nobilíssima cidade Patrimônio
Mundial da Humanidade.
SALAMANCA
Visita guiada com guia local ao centro histórico.
Nortravel, Operadora de confiança

19

CIRCUITO EXCLUSIVO . EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

SALAMANCA

PARTIDAS GARANTIDAS

VALLADOLID
COVADONGA
OVIEDO
SANTILLANA DEL MAR
COMILLAS
TORRELAVEGA
SANTANDER
BILBAO
LEON
BURGOS
VALLADOLID
SALAMANCA
CIUDAD
RODRIGO
LISBOA

ESPANHA

PICOS DA EUROPA,
ASTÚRIAS E CANTÁBRIA
TUDO INCLUÍDO conforme roteiro

6
15

DIAS
VISITAS

11
5

REFEIÇÕES
C. M. BUFFET

1º DIA LISBOA / CIUDAD RODRIGO / VALLADOLID (580 Km)
Comparência na Gare do Oriente (estação de ônibus) em
Lisboa, 30 minutos antes da partida. Iniciamos a nossa viagem
às 07h00 em direção a Coimbra onde damos as boas-vindas
aos passageiros desta cidade (em frente ao Hotel Astoria).
Continuamos em direção a Espanha, passando pela Beira Alta
e Vilar Formoso até à cidade muralhada de Ciudad Rodrigo.
Almoço e breve visita. De tarde seguimos para norte, pela
Comunidade Autónoma de Castela e Leão, a maior do país, em
cuja paisagem encontramos muitas aldeias encantadoras, que
preservam extraordinários exemplos da arquitetura tradicional
da região, até chegarmos a Valladolid, Capital da Comunidade
Autónoma. Na sua zona velha conserva um interessante
conjunto de edifícios do Renascimento, constituído por casas,
palácios e igrejas. Valladolid goza de uma intensa vida
cultural graças ao seu estatuto de sede da universidade e
à organização de vários eventos, nomeadamente o Festival
Internacional do Filme. Visita panorâmica com enfoque na
Catedral e Plaza Mayor. Hospedagem e jantar no Hotel NH
Ciudad de Valladolid **** ou similar.
2º DIA VALLADOLID / BURGOS / BILBAO / SANTANDER /
TORRELAVEGA (400 Km)
Café da manhã no hotel. Viagem para Burgos, terra natal de
“El Cid “o Campeador, cidade rica em arte com destaque para
a sua Catedral gótica, inspirada no modelo francês de Reims.
Em hora a indicar localmente partida em direção à capital da
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província da Biscaia, no País Basco, Bilbao. Chegada e almoço
em restaurante local. Após a refeição visita ao famoso museu
Guggenheim, um dos cinco museus pertencentes à Fundação
Solomon R. Guggenheim no Mundo, sendo hoje em dia um
dos locais mais visitados de Espanha. Continuação da viagem
para Santander, bela cidade que se estende ao longo de uma
larga baía, com vista para o mar Cantábrico. Chegada e visita
panorâmica do seu centro histórico, que reúne um grupo de
edifícios majestosos, integrados num admirável ambiente
natural de mar e montanhas. Partida para Torrelavega em
direção ao Hotel Husa Torresport **** ou similar. Jantar e
hospedagem no hotel.
3º DIA TORRELAVEGA / PICOS DA EUROPA / COMILLAS /
SANTILLANA DEL MAR / TORRELAVEGA (200 Km)
Café da manhã. Saída para o Parque Nacional dos Picos
da Europa, primeiro parque nacional de Espanha criado em
1918. Trata-se de uma formação montanhosa na Cordilheira
Cantábrica e estende-se pelas Astúrias, Cantábria e Castela e
Leão, destacando-se pelas suas altitudes e pela proximidade
do mar Cantábrico. A paisagem é diversificada, podendo
passar de profundos desfiladeiros, que cortam as rochas, a
vales verdejantes repletos de pomares. É nestas paragens que
é produzido o conhecido queijo Cabrales e a Sidra. Percurso
pelo impressionante desfiladeiro da Hermida até ao Mosteiro
de Santo Toribio de Liébana que ganhou importância por ter
recebido um dos fragmentos da Cruz de Cristo. Passamos
por Fuente Dé e de seguida visitamos Potes, cidade antiga
com ruas estreitas e casas de madeira e pedra junto ao rio.
Almoço. De tarde, seguimos até Comillas, na província e
Comunidade Autónoma da Cantábria onde se destacam
os edifícios invulgares, de arquitetos modernistas catalães,
nomeadamente El Capricho de Gaudí, com o seu inconfundível

pórtico e a decoração cerâmica das paredes. Merecem
igualmente realce o Palácio Sobrellano, enorme edifício
neogótico do séc. XIX, e a Universidade Pontifícia, sobranceira
ao mar, ambos da autoria de Joan Martorell. Continuação do
passeio até Santillana del Mar, uma das vilas mais belas de
Espanha, com o seu conjunto de ruas e casas históricas de
pedra dourada. A Colegiata de Santa Juliana do séc. Xll é o
ícone da vila. Regresso ao hotel. Jantar e hospedagem.
4º DIA TORRELAVEGA / LAGOS DE COVADONGA / OVIEDO
(190 Km)
Café da manhã no hotel. Partida para Covadonga, em Cangas
de Onís onde, no local da histórica vitória de Pelágio contra um
exército mouro, se ergue uma basílica neoromânica. Covadonga
é, um santuário mariano, um lugar crucial para a História e um
enclave natural de singular beleza por estar dentro do Parque
Nacional Picos de Europa. Neste pequeno vale de montanha,
em 722 Pelágio e uns poucos cristãos conseguiram vencer aos
muçulmanos na Batalha de Covadonga, ponto de inflexão da
conquista muçulmana na Península Ibérica pois, a partir deste
momento começa não só o reino de Astúrias como também
a Reconquista. Em carros privados subimos até aos famosos
lagos de Covadonga,de origem glaciar que se encontram a um
altitude de 1070mts (Lago Enol) e 1080mts (Lago Ercina) e são
a meta de uma das etapas de montanha mais difíceis da Volta
Ciclista a Espanha, bem como de muitos montanhistas, turistas
e visitantes vários, incluído o Papa João Paulo II que pediu
expressamente para dar um passeio “só” por esse ambiente
aquando da sua visita a Covadonga em 1989. Regresso a
Covadonga para almoço em restaurante local. Após almoço
visita do famoso santuário neoromânico e da santa gruta,
local que foi quartel-general e refúgio de Pelágio. Continuação
da viagem para Oviedo, capital da Comunidade Autónoma do

BILBAO

VISITANDO CIUDAD RODRIGO · VALLADOLID · BURGOS · BILBAO · SANTANDER · TORRELAVEGA
PICOS DA EUROPA · COMILLAS · SANTILLANA DEL MAR · COVADONGA · OVIEDO · LEON · SALAMANCA

VISITA AO MUSEU GUGGENHEIM
LISBOA

VALLADOLID

TORRELAVEGA

OVIEDO

SALAMANCA

1

2

1

1

Principado das Astúrias. Chegada e início da visita panorâmica
de Oviedo, com guia local. As minas de carvão, a partir do
séc. XIX, transformaram-na num importante polo industrial.
Mantém ainda alguma atmosfera desse período. O centro
da cidade medieval é a majestosa Praça Afonso III, onde se
encontra a Catedral, em estilo gótico flamejante, e a Igreja
de San Tirso. Hospedagem e jantar no Hotel Ayre Ramiro I
****, ou similar.
5º DIA OVIEDO / LEÓN / SALAMANCA (330 Km)
Café da manhã no hotel. Em hora a indicar localmente, saída
em direção ao sul, para León, na província de Castela e Leão.

DATAS DO INÍCIO DO CIRCUITO GARANTIDAS
MAIO

17

JUNHO

7

JULHO

19

28

AGOSTO

2

9

SETEMBRO

13

LISBOA

Chegada e visita da cidade com guia local visitando a catedral,
a igreja e o parador de San Marcos e a basílica de San Isidoro.
A catedral, gótica, é conhecida no mundo inteiro pelos seus
vitrais. Cada vitral é como uma joia, de muitas cores com
mensagens importantes. Almoço em restaurante local. De
tarde, continuação da viagem para Salamanca. Hospedagem
e jantar no Gran Hotel Corona del Sol **** ou similar.
6º DIA SALAMANCA / COIMBRA OU LISBOA (460 Km)
Café da manhã no hotel. Início da visita de Salamanca, com
guia local, justamente apelidada de cidade Dourada, devido ao
esplendor das suas construções numa pedra de cor amarela ao

O PREÇO INCLUI
16

Nas datas sublinhadas o roteiro realiza-se no sentido inverso,
garantindo integralmente todos os serviços e visitas programadas.
Consulte roteiro detalhado em www.nortravel.com.br

PREÇO POR PESSOA
INÍCIO DO CIRCUITO

DUPLO

INDIVID.

Mai + Jun + Set

€ 785

€ 945

Jul + Ago

€ 850

€ 1.050

CIRCUITO

EXCLUSIVO

• Circuito em moderno ônibus de turismo de acordo com o
roteiro;
• Acompanhamento por experiente guia, de língua
portuguesa, durante toda a viagem;
• Hospedagem nos hotéis indicados similares;
• Todos os cafés da manhã;
• Refeições indicadas no roteiro - 11 refeições (bebidas não
incluídas);
• Visitas conforme programa (Museu Guggenheim);
• Guia local em Oviedo, León e Salamanca;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e impostos.
Nota: Serviço de maleteiros nos hotéis não incluído.

prestígio da sua vida intelectual. A Plaza Mayor, considerada
a mais elegante do país é o ponto de encontro social de uma
população ligada à famosa Universidade fundada em 1215,
ao mesmo tempo que a de Paris. Destacamos também a casa
das Conchas e as duas catedrais. Almoço em restaurante
local. Ao início da tarde, continuação da viagem para Portugal.
Chegamos a Coimbra onde ficarão passageiros desta cidade
ou de outras cidades dos arredores. O ônibus prosseguirá até
Lisboa, onde terminará a viagem na estação de ônibus Gare do
Oriente. FIM DA VIAGEM

O DIFERENCIAL DESTE ROTEIRO
BILBAO
Visita ao famoso Museu Guggenheim.
PICOS DA EUROPA
Subida em bondinho aos Lagos de Covadonga.
OVIEDO
Visita guiada com guia local ao centro histórico
incluindo a majestosa Praça Afonso III.
LEÓN
Visita guiada com guia local ao centro histórico
com ingresso na Catedral.
SALAMANCA
Visita guiada com guia local ao centro histórico.
Nortravel, Operadora de confiança
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CIRCUITO EXCLUSIVO . EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

LOURDES

PARTIDAS GARANTIDAS

LA RIOJA

SAN SEBASTIAN
BURGOS

IRÚN
LOURDES

ANDORRA
LA RIOJA
ZARAGOZA

MADRI

BARCELONA

LISBOA

ESPANHA E FRANÇA

RIOJA, LOURDES, ANDORRA,
BARCELONA E MADRI
TUDO INCLUÍDO conforme roteiro

8
11

DIAS
VISITAS

15
7

REFEIÇÕES
C. M. BUFFET

1º DIA LISBOA / BURGOS (690 Km)
Comparência na Gare do Oriente (estação de ônibus) em
Lisboa, 30 minutos antes da partida. Iniciamos a nossa
viagem às 07h00 em direção a Coimbra onde damos as boasvindas aos passageiros desta cidade (em frente ao Hotel
Astória). Continuamos para a Beira Alta e Vilar Formoso em
direção a Espanha até à Comunidade Autónoma de Castela
e Leão, a maior do país, em cuja paisagem encontramos
muitas aldeias encantadoras, que preservam extraordinários
exemplos da arquitetura tradicional da região. Almoço
incluído. De tarde seguimos para norte, até Burgos, cidade
rica em arte com destaque sobretudo na sua Catedral gótica
que foi inspirada no modelo francês de Reims. Hospedagem e
jantar no Hotel Corona de Castilla **** ou similar.
2º DIA BURGOS / LA RIOJA / SAN SEBASTIAN / IRÚN
(350 Km)
Café da manhã buffet no hotel. Passeio a pé pelas ruelas de

SAN SEBASTIAN
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pedra robusta, apreciando as fachadas sóbrias, em claro
contraste com a delicada e exuberante obra gótica da Catedral
que levou a UNESCO a declarar este monumento, Patrimônio
Mundial da Humanidade. (visita da Catedral incluída com
áudioguia). Descobrimos também a porta de Santa Maria,
a Plaza Mayor de formas surpreendentes, o popular e
convidativo Paseo del Espolon, a praça do herói local “El Cid “o
Campeador. Em hora a indicar localmente, partida em direção
a Haro, capital da Rioja, e onde todos os caminhos vão dar ao
vinho, e ao pecado da gula. Aqui, turismo rima com vinícolas
centenárias, por isso impõe-se uma visita a uma ‘’bodega’’,
para degustação dos famosos vinhos. Almoço incluído. De
tarde, deixamos o vale banhado pelo rio Ebro, para conhecer
o ‘’País Basco’’ e a cidade costeira de San Sebastian, onde a
baía ‘’La Concha’’ é o principal cartão-de-visita. Paragem para
um passeio a pé na marginal bordeando umas das mais belas
praias de Espanha. Continuação para Irún, hospedagem e
jantar no Hotel Urdanibia *** ou similar.
3º DIA IRÚN / LOURDES (190 Km)
Após o café da manhã buffet no hotel, atravessamos
os Pirenéus Atlânticos para o lado francês em busca do
ambiente místico de um dos santuários Marianos mais

ANDORRA

famosos do mundo: Lourdes, onde a partir de 1858 a Virgem
apareceu dezoito vezes a uma menina de 14 anos, Bernadette
Soubirous. Encaixada entre as montanhas, o ar que se respira
na localidade é carregado de uma profunda espiritualidade,
e o constante fluxo de peregrinos transporta-nos até à
Basílica do Rosário, e à pequena gruta das aparições junto
ao rio Gave, onde as mais inexplicáveis curas milagrosas só
têm uma explicação: a Fé. Almoço incluído e tarde livre para
atividades de gosto pessoal. Hospedagem e jantar no Hotel
Eliseo **** ou similar.
4º DIA LOURDES / PIRENÉUS / PRINCIPADO DE
ANDORRA (280 Km)
Café da manhã no hotel. Partida para os Pirenéus Centrais
onde nos esperam cenários grandiosos numa comunhão
perfeita entre terra, céu e água. O ritmo da estrada é marcado
pelas paisagens de cortar a respiração, vales profundos
entrecortados por regatos ou torrentes proveniente dos
degelos eternos. O destino é o microestado de Andorra,
autónomo desde 1278, em que a sua capital, Andorra a
Velha, aproveita o seu regime fiscal privilegiado para se
tornar o paraíso do consumo urbano em claro contraste com
a ruralidade e beleza das paisagens. Almoço incluído e tarde

BARCELONA

VISITANDO
BURGOS · LA RIOJA · SAN SEBASTIAN · IRÚN · LOURDES · PIRENÉUS · ANDORRA · MONTSERRAT · BARCELONA · ZARAGOZA · MADRI

CIRCUITO

EXCLUSIVO
BURGOS

IRÚN

LOURDES

ANDORRA

BADALONA

MADRI

1

1

1

1

2

1

livre para atividades de gosto pessoal. Hospedagem e jantar
no Hotel Màgic Andorra **** ou similar.
5º DIA PRINCIPADO DE ANDORRA / MONTSERRAT /
BARCELONA / BADALONA (220 Km)
Café da manhã no hotel. Em hora a indicar localmente, saída
em direção a Espanha onde serpenteando por montanhas e
vales chegamos ao lugar mais sagrado dos catalães, para
conhecer o seu ícone mais famoso La Morenata, a virgem
Negra de Montserrat padroeira da Catalunha. Almoço. De
tarde prosseguimento da viagem à capital da Catalunha,
Barcelona: audácia, originalidade, modernidade, identidade,
tudo isto e muito mais serve para definir esta cidade entre
os ares da montanha Montjuic e a brisa do mediterrâneo.
Jantar em restaurante local. Hospedagem no Hotel Rafael
Badalona **** ou similar.
6º DIA BADALONA – BARCELONA - BADALONA (20 Km)
Café da manhã no hotel. Acompanhados de guia local
conhecemos o monumento mais visitado de Espanha, a
Sagrada Família (ingresso incluído), obra extraordinária do
visionário Gaudi que até hoje não cessa de impressionar
pela proeza técnica e cénica. Almoço. De ônibus conhecemos

DATAS DO INÍCIO DO ROTEIRO EM LISBOA
JUNHO

3

JULHO

15

AGOSTO

5

SETEMBRO

9

19

PREÇO POR PESSOA

Todas as datas

DUPLO

INDIVID.

€ 1.095

€ 1.395

a geometria e singularidade das suas avenidas, a avenida
Diagonal, o luxuoso Passeio de Garcia com as suas fachadas
que desafiam a imaginação, La Pedrera, as casas Batlló e
Morera, entre outras, as famosas Ramblas que nos levam
até ao monumento a Cristóvão Colombo. Regresso ao hotel.
Jantar e hospedagem.
7º DIA BADALONA / ZARAGOZA / MADRI (630 Km)
Após o café da manhã no hotel, partida para Zaragoza. Chegada
e tempo livre para atividades a gosto pessoal, nomeadamente
devoções na sua famosa catedral dedicada a Nossa Senhora
do Pilar. Almoço incluído. Após a refeição continuamos para
a capital espanhola e uma das mais cosmopolitas cidades da
Europa, Madri. Escolhida em 1561 por Filipe II como capital do
reino devido à sua centralidade geográfica no contexto ibérico,
tornou-se uma frenética, dinâmica e hospitaleira cidade com
uma alegria de viver contagiante. Hospedagem e jantar no
Hotel Rafael Atocha **** ou similar.
8º DIA MADRI / COIMBRA OU LISBOA (620 Km)
Após o café da manhã no hotel, passeio panorâmico de ônibus
passando pelos principais eixos turísticos, Praça de Espanha,
Gran Via, Fonte de Neptuno, Passeio del Prado, Porta de

O PREÇO INCLUI
• Circuito em moderno ônibus de turismo de acordo com o
roteiro;
• Acompanhamento por experiente guia, de língua
portuguesa, durante toda a viagem;
• Hospedagem nos hotéis indicados ou similares, em base de
duplo;
• Todos os cafés da manhã buffet;
• Refeições indicadas no roteiro - 15 refeições (bebidas não
incluídas);
• Visita do interior de catedral de Burgos (com áudio guia);
• Visita do Santuário de Lourdes;
• Visita do interior da Sagrada Família em Barcelona;
• Guia local em Barcelona;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e impostos.
Nota: Serviço de maleteiros nos hotéis não incluído.

Alcala, Passeio da Castellana, Praça de Colon. A visita ficará
completa com um breve passeio a pé pelo centro histórico,
entre o Palácio do Oriente e as Portas del Sol. Empreendemos
o regresso a Portugal, atravessando Castela e Leão. Almoço
em restaurante local durante o percurso e continuação da
viagem para Portugal até Coimbra, onde ficarão passageiros
desta cidade ou de outras cidades limítrofes. Os passageiros
do Norte (caso tenham reservado o regresso de trem) ficarão
na estação de Coimbra B para continuação da viagem
para Aveiro ou Porto. O ônibus continuará até Lisboa, onde
terminará a viagem na estação de ônibus Gare do Oriente.
FIM DA VIAGEM

O DIFERENCIAL DESTE ROTEIRO
BURGOS
Passeio a pé ao centro histórico
com ingresso na Catedral.
RIOJA
Visita a uma vinícola com degustação
e almoço incluídos.
LOURDES
Tempo livre para visita a um dos santuários
Marianos mais famosos do Mundo.
ANDORRA
Tempo livre para atividades independentes
neste paraíso de consumo urbano.
BARCELONA
Visita guiada com guia local com
ingresso na Sagrada Família.
MADRI
Visita panorâmica da cosmopolita
e moderna capital espanhola.
Nortravel, Operadora de confiança
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TOUR REGULAR

LISBOA

LISBOA

BOM DIA LISBOA, BOM DIA PORTO!
Portugal está na moda! LISBOA e PORTO são neste momento das cidades mais procuradas na Europa,
por visitantes que vêm dos sete cantos do mundo, mas principalmente pelos vizinhos europeus.
Não perca a oportunidade de visitar estas cidades portuguesas.

Visite LISBOA E PORTO através de programas de curta duração, feitos à sua medida.
Escolha entre a nossa cuidadosa seleção de hotéis, dos mais luxuosos aos mais
charmosos, dos mais exclusivos aos mais econômicos, e aproveite a variada oferta de
passeios para visitar todos os importantes pontos turísticos a não perder!
A NORTRAVEL coloca à sua disposição uma ferramenta única que lhe permite
personalizar o seu programa, adaptando-o às suas necessidades.
Comprove em www.nortravel.com.br a facilidade de pesquisa e disponibilidade e
monte seu programa à sua medida.

MONTE SEU PRÓPRIO FORFAIT

HOTEL

TRASLADOS
INCLUÍDOS

PASSEIOS
OPCIONAIS

1 OPTE pela cidade que vai visitar.
2 INSIRA as datas que tem disponíveis.
3 ESCOLHA o hotel com a localização, a categoria que mais lhe convém e as
caraterísticas de que mais gosta; os traslados já estão incluídos.

4 INTRODUZA o nº de participantes e tipologia do(s) apartamento(s).
5 ADICIONE os melhores passeios, regulares ou privados, que lhe vão dar a

conhecer os principais lugares de interesse turístico, na cidade e seus arredores.

6 OBTENHA o preço válido para o seu pacote.
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PORTO

PORTO

HOTÉIS

HOTÉIS

HOTÉIS

***

****

*****

DESDE

DESDE

DESDE

€ 121 *

€ 150 *

€ 398 *

BOM DIA LISBOA!
Capital de Portugal, a cidade das 7 colinas, com a sua luminosidade cheia de cores,
encanta cada vez mais seus visitantes. O seu ar “mediterrânico”, a sua história
secular refletida nos inúmeros monumentos, a gastronomia portuguesa com seus
peixes e mariscos, mas principalmente a hospitalidade e simpatia de suas gentes,
fazem sentir o visitante seguro e bem-vindo. É este seu charme que encanta todos
os seus visitantes.
Mas também nos seus arredores, a oferta turística é muito diversificada
apresentando lugares emblemáticos como Sintra, Cascais, Estoril, Óbidos, Nazaré,
Fátima, a Serra da Arrábida ou Évora, na planície Alentejana.
99 Não perca uma viagem no bondinho 28 que sobe e desce lentamente as sete
colinas da cidade.
99 Perca-se na Baixa, no Chiado e na Avenida da Liberdade, com suas lojas
nacionais e internacionais que convidam a um shopping exclusivo.
99 Visite no bairro de Belém, os principais monumentos como a Torre de Belém,
o Padrão e o Mosteiro dos Jerônimos, que recordam a gloriosa época dos
descobrimentos.
99 Prove os famosos pastéis de Belém, na pastelaria que os produz
originalmente desde 1837.
99 À noite não deixe de saborear o melhor da gastronomia portuguesa,
enquanto assiste a um show de fado, imagem musical da alma Lisboeta.
99 Visite a romântica vila de Sintra e o Cabo da Roca, o ponto mais ocidental do
continente Europeu.
99 Visite a medieval vila de Óbidos, a pitoresca vila da Nazaré e o Santuário
de Fátima.

BOM DIA PORTO!
A cidade do Porto é a segunda maior de Portugal e capital da região norte do país.
A riqueza do seu patrimônio monumental e artístico, as caves do Vinho do Porto, os
vastos espaços dedicados ao lazer e a vida cultural, convidam a descobrir a cidade.
Aproveite igualmente para conhecer a partir do Porto todo um leque de patrimônio
histórico, cultural, gastronômico, religioso e de uma beleza natural, de toda a região
do Minho, nas cidades de Braga e Guimarães ou num cruzeiro no Rio Douro ou
mesmo uma visita a Santiago de Compostela, na vizinha Galiza na Espanha.
99 Perca-se na Baixa, na Avenida dos Aliados e nas ruas de Santa Catarina e
das Flores, com suas lojas tradicionais e exclusivas.
99 Descubra no centro histórico, tombado pela UNESCO como Patrimônio
Mundial, as ruelas do bairro da Ribeira.
99 Visite em Vila Nova de Gaia, do outro lado do Rio, uma das famosas caves
para degustar o mundialmente conhecido Vinho do Porto.
99 Aproveite os vários tours a partir do Porto para conhecer os arredores, como
o vale do Douro ou as cidades de Braga, Guimarães, Aveiro, Coimbra ou
Viana do Castelo.

OS PREÇOS INCLUEM
• 2 Noites em apartamento duplo;
• Café da manhã;
• Traslados privativos de chegada e partida;

• Taxas de turismo (exceto taxas de cidade),
serviço e impostos.

* Referente ao preço por pessoa em DUPLO nos Altis Grand Hotel & Spa **** (Lisboa), Expo Astória ***
(Lisboa) e Hotel da Música **** (Porto), para o período de 2Jan a 26Mar.

99 Descubra o Alentejo, atravessando a sua planície até Évora e prove os
vinhos desta região.
PORTO

Nortravel, Operadora de confiança
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TOUR REGULAR

LISBOA

PORTO

LISBOA E PORTO

PORTO

VISITANDO LISBOA · PORTO
PASSEIOS OPCIONAIS FADO IN CHIADO · SINTRA · CASCAIS · ESTORIL

LISBOA

6
4

DIAS
VISITAS

ÓBIDOS · NAZARÉ · ALCOBAÇA · BATALHA · FÁTIMA · BRAGA · GUIMARÃES
SANTIAGO DE COMPOSTELA · COIMBRA · AVEIRO · CRUZEIRO NO DOURO

5

C. M. BUFFET

1º DIA LISBOA
Chegada em Lisboa. Receção e transporte privativo ao hotel.
Hospedagem no hotel selecionado, ou similar, segundo a
categoria.
2º DIA LISBOA – Visita
Após o café da manhã no hotel, partida, para tour regular de
meio dia à capital de Portugal, em direção ao bairro monumental
de Belém, onde se encontram os monumentos alusivos à
época dos Descobrimentos Marítimos. Faremos uma primeira
parada junto à Torre de Belém, ícone de Lisboa, e ao Padrão
dos Descobrimentos. Visitamos então de seguida a igreja do
Mosteiro dos Jerônimos, obra-prima de estilo Manuelino e
seguimos para a visita ao Museu Nacional dos Coches, que
contém uma das mais importantes e ricas coleções de coches do
mundo. Da Lisboa “Monumental”, passaremos à Lisboa “Antiga”,
passeando pelo antigo e carismático bairro de Alfama, que inclui
uma degustação de um cálice de Vinho do Porto, numa loja de
artesanato. Terminaremos a visita, conhecendo a sua vertente
cosmopolita, passando pela Praça do Comércio, pelo Rossio

DATAS DO INÍCIO DO CIRCUITO GARANTIDAS

PORTO

3

2

(Praça Dom Pedro IV) e subimos a Avenida da Liberdade, a
“boulevard” lisboeta, até ao Marquês de Pombal, onde termina
o passeio. Hospedagem no hotel selecionado.
3º DIA LISBOA
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades de gosto
pessoal. Hospedagem no hotel selecionado.
PASSEIOS OPCIONAIS
SINTRA DE LUXE passeio de dia completo - €80 por
pessoa;
ÓBIDOS / NAZARÉ / ALCOBAÇA / BATALHA / FÁTIMA
passeio de dia completo - €80 por pessoa;
FÁTIMA passeio de meio dia - €60 por pessoa;
NOITE FADO IN CHIADO show de fado seguido de jantar
- €85 por pessoa.
4º DIA LISBOA / PORTO (de trem)
Check-out depois do café da manhã e transfer privativo para a
estação de trem. Viagem no trem Intercidades (classe turística)
entre Lisboa e Porto. À chegada na estação de Campanhã,
no Porto, transfer privativo para o hotel. De tarde, tour regular
com visita à cidade “Invicta”, descendo da avenida dos Aliados
até à Ribeira, o centro histórico da cidade, junto ao rio Douro.

Passamos para a margem sul, atravessando a lindíssima
Ponte Luís I, para visitar umas das históricas Caves de Vinho do
Porto e terminar o passeio com uma degustação. Regresso ao
hotel e hospedagem.
5º DIA PORTO
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades de gosto
pessoal. Hospedagem no hotel selecionado.
PASSEIOS OPCIONAIS
BRAGA / GUIMARÃES passeio de dia completo - €100
por pessoa;
SANTIAGO DE COMPOSTELA passeio de dia completo €120 por pessoa;
COIMBRA / AVEIRO passeio de dia completo - €100 por
pessoa;
CRUZEIRO NO RIO DOURO passeio de dia completo de
março a novembro - a partir de €80 por pessoa (sem
transferes para/do cais de embarque ou estação de trem).
6º DIA PARTIDA DO PORTO
Café da manhã no hotel. Em hora a indicar localmente,
transporte ao aeroporto internacional do Porto ou à estação de
trem. FIM DA VIAGEM

PREÇO POR PESSOA MÍNIMO 2 PASSAGEIROS
***

Diárias de 2Jan a 31Out17
SUPLEMENTOS
Reservas de apenas 1 passageiro € 90
HOTÉIS SELECIONADOS
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LISBOA

CAT.

LISBOA

PORTO

***

Roma

Quality Inn Porto

****

Açores Lisboa

Hotel da Música

TOUR

REGULAR

DATAS DE PARTIDA

DUPLO

2Jan a 23Mar
24Mar a 31Out

****

INDIVID.

DUPLO

INDIVID.

€ 430

€ 590

€ 490

€ 720

€ 470

€ 680

€ 520

€ 765

Para as datas de 25 a 28Fevereiro e 13 a 16Abril e 8 a 15Maio preços sob consulta.

O PREÇO INCLUI
• Traslados privativos, de chegada, partida e intermédios em
Lisboa e Porto;
• 3 Noites de hospedagem com café da manhã nos hotéis
selecionados, ou similares, em Lisboa;
• 2 Noites de hospedagem com café da manhã nos hotéis
selecionados, ou similares, no Porto;

• Tour regular de meio dia à cidade de Lisboa;
• Viagem de trem Intercidades (em classe turística) entre
Lisboa e Porto;
• Tour regular de meio dia à cidade do Porto;
• Taxas de turismo (exceto taxas de cidade, quando
obrigatório), serviço e impostos.

TOUR REGULAR

GUIMARÃES

ALCOBAÇA

BRAGA
GUIMARÃES

PORTO

BATALHA
NAZARÉ
ÓBIDOS

VISITANDO LISBOA · ÓBIDOS · NAZARÉ · ALCOBAÇA · BATALHA · FÁTIMA
PORTO · BRAGA · GUIMARÃES

FÁTIMA

DIAS
VISITAS

2
7

TOUR

REGULAR

PASSEIOS OPCIONAIS SINTRA · CASCAIS · ESTORIL
SANTIAGO DE COMPOSTELA · CRUZEIRO NO DOURO

LISBOA

8
7

PORTUGAL ESSENCIAL

REFEIÇÕES
C. M. BUFFET

1º DIA CHEGADA A LISBOA
Chegada em Lisboa. Receção e transporte privativo ao hotel.
(Caso a hora de chegada não permita ainda o check-in, será
dada a possibilidade de guardar a bagagem). Hospedagem no
hotel selecionado, ou similar, segundo a categoria.
2º DIA LISBOA – Visita + “Fado in Chiado”
Após o café da manhã no hotel, partida para tour regular de
meio dia à capital de Portugal. Sobre a margem direita do rio
Tejo, Lisboa é uma cidade lendária com mais de 20 séculos de
história. Paragem no bairro histórico de Belém, junto à Torre
de Belém, ícone de Lisboa e ao Padrão dos Descobrimentos.
Visita à Igreja do Mosteiro dos Jerônimos, o mais deslumbrante
exemplo da arte manuelina e ao Museu dos Coches com uma
das melhores coleções de carruagens da Europa. 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 faz-se atravessando a Baixa, o Rossio e passando
pela Avenida da Liberdade e o Marquês de Pombal. Resto da
tarde livre. Às 18h30, pickup no hall do hotel e traslado para
assistir ao show “Fado in Chiado”* seguido de um jantar num
restaurante no coração do Bairro Alto. O regresso ao hotel será
por conta própria, possibilitando conhecer um pouco mais
do Bairro Alto à noite ou de fazer um passeio pelo Chiado,
descendo a Rua do Carmo até ao Rossio. Hospedagem no hotel
selecionado.
Aos domingos este tour será substituído por um jantar com show de
fado, numa casa de fados do Bairro Alto.

DATAS DO INÍCIO DO CIRCUITO GARANTIDAS

LISBOA

PORTO

4

3

3º DIA LISBOA
Café da manhã do hotel. Dia livre para atividades de caráter
pessoal.
PASSEIOS OPCIONAIS
SINTRA DE LUXE passeio de dia completo - €80 por
pessoa;
4º DIA LISBOA / ÓBIDOS / NAZARÉ / ALCOBAÇA /
BATALHA / FÁTIMA / LISBOA
Café da manhã no hotel. Início do tour regular de dia completo,
começando com um passeio pedonal pelas ruelas da vila
medieval de Óbidos. Seguimos até ao “Sítio”, local de onde
se tem uma fantástica vista panorâmica sobre a típica vila
piscatória da Nazaré. Mais à frente, em Alcobaça, visitamos a
igreja do mosteiro onde se encontram as sepulturas de Pedro e
Inês e na Batalha, o famoso mosteiro de Santa Maria da Vitória.
Finalmente, em Fátima, visita e tempo livre para conhecer um
dos mais famosos santuários da Europa. Regresso ao Hotel no
final da tarde. Hospedagem.
5º DIA LISBOA / PORTO (de trem)
Check-out após o café da manhã e traslado para a estação
de trem Santa Apolónia. Embarque no trem Alfa Pendular ou
Intercidades, em 1ª classe, com destino ao Porto. Receção na
estação de Campanhã, no Porto, e transporte privativo ao hotel
para check-in. Às 14h00, pick-up no hotel para o tour regular
com visita à cidade “Invicta”. Panorâmica passando pela Sé, o
miradouro da Serra do Pilar, a Praça da Batalha, a rua pedonal
de Santa Catarina, até à Torre dos Clérigos. Descendo à Praça
da Ribeira, junto ao Cais do Rio Douro, travessia pela famosa
Ponte Luís I para Vila Nova de Gaia onde o tour finaliza numas

Caves de Vinho do Porto para visita guiada com degustação,
antes de regressar ao hotel. Hospedagem no hotel selecionado.
6º DIA PORTO / BRAGA / GUIMARÃES /PORTO
Café da manhã no hotel. Saída para tour regular de dia
completo pela província do Minho. Primeira parada em Braga,
cidade dos arcebispos conhecida pelas suas inúmeras igrejas.
Visitamos a Sé, uma das mais antigas igrejas de Portugal e
seguimos para o Bom Jesus do Monte com a sua esplendorosa
escadaria em granito e uma fabulosa vista panorâmica sobre
a cidade e a região. Almoço num restaurante local. De tarde
seguimos para Guimarães, cidade “berço” da nação, onde
nasceu D. Afonso Henriques, o 1º rei de Portugal. Passeio a pé
pelo bem preservado centro histórico, tombado pela UNESCO
como Patrimônio Mundial. Regresso ao Porto no final da tarde.
Hospedagem.
7º DIA PORTO
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades de gosto
pessoal. Hospedagem no hotel selecionado.
SUGERIMOS COMO OPCIONAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA passeio de dia completo €120 por pessoa;
CRUZEIRO NO RIO DOURO passeio de dia completo de
março a novembro - a partir de €80 por pessoa (sem
traslados para/do cais de embarque ou estação de trem).
8º DIA PARTIDA DO PORTO
Café da manhã no hotel. Em hora a indicar localmente,
transporte ao aeroporto internacional do Porto ou à estação de
trem. FIM DA VIAGEM

PREÇO POR PESSOA MÍNIMO 2 PASSAGEIROS
***

Diárias de 2Jan a 31Out17
SUPLEMENTOS
Reservas de apenas 1 passageiro € 125
HOTÉIS SELECIONADOS

****

*****

DATAS DE PARTIDA

DUPLO

INDIVID.

DUPLO

INDIVID.

DUPLO

INDIVID.

2Jan a 23Mar

€ 795

€ 1.070

€ 895

€ 1.280

€ 1.170

€ 1.740

24Mar a 31Out

€ 890

€ 1.210

€ 990

€ 1.420

€ 1.250

€ 1.900

Para as datas de 25 a 28Fevereiro e 13 a 16Abril e 8 a 15Maio preços sob consulta.

O PREÇO INCLUI

CAT.

LISBOA

PORTO

***

Expo Astória

Grande Hotel
do Porto

****

Mundial

Vila Galé Porto

*****

Dom Pedro Palace

Sheraton Porto
Hotel & Spa

• Traslados privativos, de chegada e partida em Lisboa e
Porto;
• 7 Noites de hospedagem com café da manhã nos hotéis
selecionados, ou similares, em Lisboa;
• Refeições indicadas no roteiro - 2 refeições (bebidas não
incluídas);
• Tour regular de meio dia à cidade de Lisboa;
• Show “Fado in Chiado” seguido de jantar no Bairro Alto;
• Tour regular de dia completo a Óbidos, Nazaré Alcobaça,

Batalha e Fátima;
• Viagem de trem Alfa Pendular ou Intercidades em 1ª classe
entre Lisboa e Porto;
• Tour regular de meio dia à cidade do Porto;
• Tour regular de dia completo ao Minho, com almoço (Braga e
Guimarães);
• Taxas de turismo (exceto taxas de cidade, quando
obrigatório), serviço e impostos.

Nortravel, Operadora de confiança
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TOUR REGULAR

20
17

ALBUFEIRA

SAGRES

LAGOS

OLÁ ALGARVE
LISBOA

TOUR

REGULAR

VISITANDO

VILAMOURA · SILVES · MONCHIQUE · FOIA · LAGOS · CABO DE S. VICENTE
VILAMOURA
SAGRES
LAGOS SILVES

3
4

DIAS
VISITAS

2

C. M. BUFFET

1º DIA LISBOA - VILAMOURA
Comparência na Gare do Oriente pelas 09h30. Embarque
no trem “Intercidades”, em classe turística, com destino a
Albufeira (Ferreiras). Receção e transporte privativo ao hotel em
Vilamoura. Tarde livre para estabelecer um primeiro contato
com o Algarve. Hospedagem no Hotel Vila Galé Ampálius
****, ou similar.
2º DIA VILAMOURA / SILVES / MONCHIQUE / FOIA /
LAGOS / CABO DE S. VICENTE / VILAMOURA
Café da manhã no hotel. Passeio regular de dia completo

DATAS DO INÍCIO DO CIRCUITO GARANTIDAS
Segunda-Feira / Quarta-Feira / Quinta-Feira / Sábado
- de 2Jan a 31Out17
SUPLEMENTOS
Reservas de apenas 1 passageiro € 70

28

à descoberta do Algarve. Vamos primeiro para o interior e
fazemos uma primeira parada em Silves (antiga capital moura)
onde pode visitar o castelo e a catedral. Subimos depois a
serra de Monchique até à Foia - o ponto mais alto do Algarve.
Tempo Livre para uma prova de vinhos e fotos espectaculares.
Desceremos a serra para a nossa parada para almoço (não
incluído). De tarde visitamos a linda cidade de Lagos com
o antigo mercado de escravos, a igreja dourada de Santo
Antonio, a fortaleza e o centro histórico. Continuamos a visita
até ao Cabo de São Vicente, o ponto mais sudoeste da Europa
conhecido como o “Fim do Mundo”. Visitamos o mais forte
Farol da Europa e seguimos para o belo porto de pesca de
Baleeira, passando pela fortaleza de Sagres onde se situava a
antiga escola de navegação do Infante D. Henrique. Regresso a
Vilamoura. Hospedagem.

3º DIA ALGARVE - LISBOA
Café da manhã no hotel. Manhã livre para actividades de
carácter pessoal. Em hora a indicar localmente transporte
privativo à estação de trem de Albufeira (Ferreiras) para
embarque no trem Intercidades, em classe turística, com
destino a Lisboa e chegada à Gare do Oriente ao final do dia.
FIM DA VIAGEM

CATAPLANA

PREÇO POR PESSOA MÍNIMO 2 PASSAGEIROS
DATAS DE PARTIDA
2Jan a 27Mai
+ 27Set a 31Out
28Mai a 11Jul
+ 24Ago a 26Set
12Jul a 23Ago

DUPLO

INDIVID.

€ 270

€ 350

€ 340

€ 460

€ 410

€ 570

O PREÇO INCLUI
• Viagem de trem Intercidades em classe econômica entre
Lisboa – Albufeira (Ferreira) - Lisboa
• Todos os traslados em carro ou van com motorista de turismo
privativo;
• Tour regular de dia completo com pick-up / drop-off no hotel;
• 2 Noites de hospedagem com café da manhã, nos hotéis
indicados no roteiro, ou similares;
• Taxas de turismo (exceto taxas de cidade, quando
obrigatório), serviço e impostos.

CIRCUITO PRIVATIVO

ÉVORA

MONSARAZ

LISBOA
ÉVORA

3
7

DIAS
VISITAS

OLÁ ALENTEJO
ESTREMOZ
VILA VIÇOSA
ARRAIOLOS
MONSARAZ

2

CIRCUITO

PRIVATIVO

VISITANDO

ÉVORA · MONSARAZ · HERDADE DO ESPORÃO · ARRAIOLOS
ESTREMOZ · VILA VIÇOSA

C. M. BUFFET

1º DIA LISBOA - ÉVORA
Comparência na Gare do Oriente pelas 08h30. Embarque no
trem “Intercidades”, em classe turística, com destino a Évora.
Receção na estação de Évora e transporte privativo ao hotel.
De tarde, passeio pelas históricas ruas do centro com alguns
dos seus principais monumentos: o Templo Romano de Évora,
a Catedral Romano-Gótica, a igreja de São Francisco com a
“Capela dos Ossos” e a Universidade. Hospedagem no Hotel
Mar D’Ar Muralhas ****, ou similar.

DATAS DO INÍCIO DO CIRCUITO GARANTIDAS
Diárias de 2Jan a 30Nov17

2º DIA ÉVORA / MONSARAZ / HERDADE DO ESPORÃO /
ÉVORA
Café da manhã buffet no hotel. Partida para um passeio
privativo de dia completo à descoberta das magníficas
paisagens da planície alentejana e dos seus fabulosos
vinhos. Visita com degustação de vinhos e azeites à Herdade
do Esporão (ou outra vinícola similar). Subida até Monsaraz,
lugar histórico no topo de um monte, conquistado aos Mouros
em 1167, que desempenhou ao longo dos séculos o papel
de sentinela do Guadiana, vigiando a fronteira com Castela.
Regresso a Évora no final da tarde. Hospedagem.
3º DIA ÉVORA / ARRAIOLOS / ESTREMOZ / VILA VIÇOSA
/ ÉVORA – ÉVORA / LISBOA (de trem)
Café da manhã buffet no hotel. Passeio privativo de dia
completo às principais localidades da região. Estremoz

é conhecida internacionalmente pelas suas jazidas de
mármore branco e em Vila Viçosa mantiveram-se os duques
de Bragança durante vários séculos até à Proclamação da
República. Entre as suas propriedades realça-se o magnífico
Paço Ducal de Vila Viçosa (visita incluída). Em Arraiolos,
com o seu peculiar castelo altaneiro e circular, os tapetes
tradicionais deste local, com séculos de história, bordados à
mão por gerações e gerações de bordadeiras, fazem parte do
artesanato mais conhecido de Portugal. Regresso a Évora, até
à estação de trem, para embarque no trem Intercidades de
regresso a Lisboa, com chegada à Gare do Oriente no final do
dia. FIM DA VIAGEM

SUPLEMENTOS
Reservas de apenas 1 passageiro € 250

PREÇO POR PESSOA MÍNIMO 2 PASSAGEIROS
DATAS DE PARTIDA

DUPLO

INDIVID.

2Jan a 26Mar
+ 27Out a 30Nov *

€ 430

€ 510

27Mar a 26Out *

€ 450

€ 540

* Para as datas de 25 a 28Fevereiro e 13 a 16Abril e 8 a 15Maio preços
sob consulta.

O PREÇO INCLUI
• Viagem de trem Intercidades em 2ª classe entre Lisboa –
Évora - Lisboa
• Todos os traslados e tour em carro ou van com motorista de
turismo privativo;
• 2 Noites de hospedagem com café da manhã, no hotel
indicados no roteiro, ou similares;
• 1 Visita com degustação de vinhos e azeites na Herdade do
Esporão, ou outra vinícola similar;
• Ingressos na Catedral de Évora; Capela dos Ossos; Paço
Ducal de Vila Viçosa
• Taxas de turismo (exceto taxas de cidade, quando
obrigatório), serviço e impostos.

ÉVORA

Nortravel, Operadora de confiança
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CIRCUITO PRIVATIVO

VINHO DO PORTO

QUEIJO DA SERRA DA ESTRELA

VALE DO DOURO

PORTO
AVEIRO
COIMBRA

7
7

DIAS
VISITAS

PORTO, VALE DO DOURO,
SERRA DA ESTRELA
E COIMBRA

RÉGUA
VISEU
SERRA DA
ESTRELA

3
6

REFEIÇÕES
C. M. BUFFET

1º DIA CHEGADA NO PORTO
Chegada no Porto. Receção e traslado privativo ao hotel.
Hospedagem no Hotel Vila Galé Porto ****, ou similar.
2º DIA PORTO – Visita
Café da manhã no hotel e pick-up para um tour regular
de meio-dia para conhecer a cidade “Invicta”. Panorâmica
passando pela Sé, o miradouro da Serra do Pilar, a Praça
da Batalha, a rua pedonal de Santa Catarina, até à Torre
dos Clérigos. Descendo à Praça da Ribeira, junto ao Cais do
Rio Douro, travessia pela famosa Ponte Luís I para a outra

DATAS DO INÍCIO DO CIRCUITO GARANTIDAS
Diárias de 2Jan a 31Out17

DATAS DE PARTIDA

DUPLO

INDIVID.

2Jan a 23Mar *

€ 950

€ 1.250

24Mar a 27Jun +
28Set a 31Out *

€ 995

€ 1.325

€ 1.090

€ 1.395

* Para as datas de 25 a 28Fevereiro e 13 a 16Abril e 8 a 15Maio preços
sob consulta.
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3º DIA PORTO / RÉGUA (de trem)
Café da manhã buffet no hotel. Manhã livre para atividades
de gosto pessoal. Ao início da tarde, viagem de trem
“InterRegional” do Porto até à Régua. Receção na estação de
trem e transporte privativo ao hotel. Hospedagem no Hotel
Vila Galé Douro ****, ou similar.
4º DIA VALE DO DOURO
Café da manhã buffet no hotel. Tour privativo de dia completo
ao Vale do Douro, a mais antiga região vitivinícola demarcada,
de onde provém o Vinho do Porto, e considerada pela UNESCO
como Patrimônio Mundial. Visita com degustação a uma
vinícola e almoço num restaurante local. Hospedagem.

SUPLEMENTOS

5º DIA RÉGUA / VISEU / SERRA DA ESTRELA / COIMBRA
Café da manhã buffet no hotel. Partida para as terras altas
do interior centro com passagem por Lamego e Viseu. Depois
de um almoço regional, passagem pela Serra da Estrela, com
degustação do famoso Queijo da Serra e continuação até
Coimbra. Hospedagem no Hotel Vila Galé Coimbra ****,
ou similar.
6º DIA COIMBRA – Visita AVEIRO / PORTO
Café da manhã buffet no hotel. Visita à antiga Universidade
de Coimbra e passeio a pé pelas ruelas do centro histórico.
Almoço típico na Bairrada e visita à cidade de Aveiro, antes
de finalizar no Porto. Hospedagem no Hotel Vila Galé Porto
****, ou similar.
7º DIA PARTIDA DO PORTO
Café da manhã buffet no hotel. Traslado privativo de saída
para o aeroporto do Porto. FIM DA VIAGEM

Reservas de apenas 1 passageiro € 270

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA MÍNIMO 2 PASSAGEIROS

28Jun a 27Set

margem. Em Vila Nova de Gaia a visita finaliza numa das
Caves de Vinho do Porto para visita e degustação. Tarde livre
para atividades de gosto pessoal. Hospedagem.

CIRCUITO

PRIVATIVO

• Todos os traslados privativos de chegada, partida e
intermédios (1 mala por pessoa);
• 6 Noites de hospedagem com café da manhã nnos hotéis
indicados;
• Tour regular de meio dia à cidade do Porto;
• Viagem de trem “InterRegional”, em 2ª classe sem marcação
de lugar entre o Porto e a Régua
• Tour privativo de dia completo ao Vale do Douro;

• Tour privativo de dia completo ao interior centro e Serra da
Estrela;
• Tour privativo de dia completo a Coimbra e Aveiro;
• 3 Almoços em restaurantes regionais;
• Taxas de turismo (exceto taxas de cidade, quando
obrigatório), serviço e imposto.

CIRCUITO PRIVATIVO

LISBOA

SINTRA

VIANA DO CASTELO
PORTO

VALENÇA
AMARANTE

LAMEGO
VISEU
SERRA DA ESTRELA
BELMONTE

SINTRA
CASCAIS / ESTORIL

8
14

DIAS
VISITAS

Um circuito com transporte e motorista privativo, incluindo o interior de Portugal, com
enfoque na regiões vinícolas e a gastronomia.

VISITANDO

LISBOA
ÉVORA

PORTUGAL PRESTIGE
LISBOA · SINTRA · CASCAIS · ESTORIL · ÉVORA · REGUENGOS DE MONSARAZ
VILA VIÇOSA · REDONDO · BELMONTE · SERRA DA ESTRELA · VISEU · LAMEGO
VALE DO DOURO · AMARANTE · PORTO · VIANA DO CASTELO · VALENÇA

VILA VIÇOSA
REDONDO
MONSARAZ

2
7

REFEIÇÕES
C. M. BUFFET

1º DIA CHEGADA A LISBOA
Chegada a Lisboa. Receção e transporte privativo ao hotel.
(Caso a hora de chegada não permita ainda o check-in, será
dada a possibilidade de guardar a bagagem). Hospedagem
no Hotel Neya ****, ou similar.
2º DIA LISBOA
Café da manhã no hotel e partida para um passeio
panorâmico de meio pela cidade, percorrendo os bairros
típicos do coração da cidade. Do Bairro Alto, passando
pelo elegante Chiado, descendo à Baixa com a Avenida da
Liberdade e suas lojas de griffe internacional até Alfama, o
mais antigo bairro com fortes traços árabes. Continuamos
até Belém para uma parada junto à Torre de Belém, o Padrão
dos Descobrimentos e ao Mosteiro dos Jerónimos. Depois de
provar um dos famosos pastéis de nata, regresso ao hotel.
Tarde livre para passear pelo centro da capital. Hospedagem.
3º DIA LISBOA / SINTRA / CASCAIS / ESTORIL / LISBOA
Após o café da manhã, saída para um passeio de dia completo
pela costa de Lisboa, até Sintra. Em Sintra fazemos uma
primeira paragem para uma visita livre ao Palácio da Pena, 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. Almoço num restaurante local, com gastronomia
regional. Continuamos pela luxuriante vegetação e lindíssima
paisagem do Parque Natural de Sintra. É nas imediações
da capital que se cultivam os vinhos portugueses com
mais história e tradição. Visita com degustação a uma das
singulares adegas da região, antes de regressar a Lisboa,
passando pelo Cabo da Roca – o ponto mais ocidental
do continente europeu. Ao longo da marginal seguimos

DATAS DO INÍCIO DO CIRCUITO GARANTIDAS

por Cascais e Estoril, até ao hotel. Hospedagem. À noite,
sugerimos a experiência de ir jantar numas das prestigiadas
casas de Fado, no coração de Alfama ou Bairro Alto.
4º DIA LISBOA / ÉVORA / REGENGOS DE MONSARAZ /
REDONDO
Café da manhã no hotel. Check-out e partida para o interior de
Portugal. Iniciamos a nossa viagem atravessando o estuário
do Rio Tejo e descobrindo a imagem deslumbrante de Lisboa
a partir da ponte Vasco da Gama ou da Ponte 25 de Abril.
Dirigimo-nos então para a característica paisagem alentejana
onde no meio da planície dourada os romanos fundaram a
cidade de Évora, hoje Patrimônio mundial da humanidade
tombado pela UNESCO. Em terra de vinhas cultivadas por
fenícios, gregos, romanos e, hoje, por grandes casas agrícolas
e produtores que vêm afirmando a marca Alentejo entre os
grandes vinhos portugueses. Visitamos uma conceituada
vinícola da região para uma degustação. Visita à lindíssima
vila medieval de Monsaraz, antes de rumar até Redondo.
Hospedagem no Hotel Convento de S. Paulo ****, ou
similar.
5º DIA VILA VIÇOSA / BELMONTE / SERRA DA ESTRELA
/ VISEU
Depois do café da manhã no hotel, continuamos a atravessar
o Alto Alentejo, seguindo para a Beira Baixa, até chegar a
Belmonte, vila medieval onde se fixou principalmente a partir
do século XV uma importante comunidade judaica, é também
a terra onde nasceu Pedro Álvares Cabral, em 1467. Ao lado da
igreja, fica a Casa Brasil, onde ele viveu até à morte. Atualmente,
é um centro cultural de apoio às relações luso-brasileiras.
Continuamos atravessando a famosa Serra da Estrela, que
com os seus 1995m é a mais alta serra de Portugal continental.
Aqui o queijo da serra é “Rei e Senhor”. Visitamos uma queijaria
tradicional para melhor conhecer a sua história e o seu sabor.
Descemos a serra na sua encosta Norte até chegar a Viseu,
capital da Beira Alta e terra de Viriato, líder do povo Lusitano.
Hospedagem no Hotel Grão Vasco ****, ou similar.

7º DIA PORTO / VIANA DO CASTELO / PALÁCIO DA
BREJOEIRA / VALENÇA / PORTO
Seguimos, após o café da manhã, ao longo da costa atlântica,
até Viana do Castelo, uma das mais bonitas cidades
portuguesas, com o Monte de Santa Luzia de onde se tem
uma das mais fantásticas vistas panorâmicas sobre a foz do
rio Lima, a cidade e toda a região litoral. Continuamos para
Caminha para almoçar num dos típicos restaurantes que
oferece o melhor da gastronomia minhota. De tarde vamos
até Monção para visitar o famoso Palácio da Brejoeira,
conhecido por ter um dos melhores vinhos Verde. Após uma
degustação, regressamos ao Porto, passando por Valença
para um passeio para compras pelas ruas no interior da
fortificação. Hospedagem.
8º DIA PARTIDA DO PORTO
Café da manhã no hotel. Em hora a indicar localmente
transporte privativo ao aeroporto internacional do Porto para
embarque de regresso, ou prolongamento da estadia. FIM DA
VIAGEM

O PREÇO INCLUI

2Jan a 23Mar *
DUPLO
INDIVID.

24Mar a 31Out *
DUPLO
INDIVID.

€ 1.060

€ 1.355

€ 1.150

6

€ 1.135

€ 1.430

€ 1.230

€ 1.610

5

€ 1.250

€ 1.545

€ 1.340

€ 1.720

4

€ 1.415

€ 1.710

€ 1.510

€ 1.890

3

€ 1.690

€ 1.985

€ 1.790

€ 2.170

2

€ 2.135

€ 2.430

€ 2.230

€ 2.610

7

6º DIA VISEU / LAMEGO / VALE DO DOURO / AMARANTE
/ PORTO
Café da manhã no hotel e partida em direção ao Vale do
Douro. Primeira parada em Lamego, terra do famoso presunto
e onde a Nossa Senhora dos Remédios exibe uma escadaria
monumental em granito. Descemos ao Rio Douro junto à
Régua e vamos visitar uma das conceituadas vinícolas da
região, onde nos espera uma degustação do famoso Vinho do
Porto. Subimos a Serra do Marão passando pela romântica
cidade de Amarante, onde o São Gonçalo é o “Santo
casamenteiro”. Chegando ao Porto, breve visita panorâmica
pela cidade, finalizando numa das conceituadas Caves de
Vinho do Porto, onde o vinho produzido no Vale do Douro é
armazenado. Depois de uma degustação, seguimos para o
hotel. Hospedagem Hotel Dom Henrique ****, ou similar.

Diárias de 2Jan a 31Out17

PREÇO POR PESSOA MÍNIMO 2 PASSAGEIROS
DATAS DE PARTIDA
Nº DE PESSOAS

CIRCUITO

PRIVATIVO

€ 1.530

• Todos os traslados e tours em carro ou van com motorista de
turismo privativo;
• 7 Noites de hospedagem com base em apartamento Duplo
com café da manhã, nos hotéis indicados no roteiro;
• 2 Almoços em restaurantes locais;
• 5 Degustações em vinícolas, pastelarias e queijarias;
• Visitas: Palácio da Pena; Queijaria na Serra da Estrela;
Vinícola no Douro; Palácio da Brejoeira;
• Taxas de turismo (exceto taxas de cidade, quando
obrigatório), serviço e impostos.

* Para as datas de 25 a 28Fevereiro e 13 a 16Abril e 8 a 15Maio preços sob consulta.
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31

CIRCUITO PRIVATIVO

SERICAIA DO ALENTEJO

PUDIM ABADE DE PRISCOS

PASTÉIS DE TENTÚGAL

OVOS MOLES DE AVEIRO

PASTÉIS DE BELÉM

TORTAS DE AZEITÃO

A ORIGEM DE UMA DELICIOSA TRADIÇÃO

DOÇARIA CONVENTUAL PORTUGUESA

Cada doce desperta o paladar, resgatando o valor
dos tempos. Venha viver essa doce experiência.

Dizem os registros, que a histórica doçaria conventual
portuguesa tem sua origem nos conventos e mosteiros
portugueses. Como o próprio nome indica – Conventual
–, se deve ao fato desta categoria de receitas ter sido
criada por freiras que viviam nos Conventos Portugueses
há muitos séculos.
Portugal tem uma larga tradição e história nesta categoria
de receitas que engrandeceu a gastronomia e cuja fama
se estendeu além-mar. A Doçaria Conventual tem como
ingredientes de eleição o açúcar, as gemas de ovos e a
amêndoa. Estes doces conventuais sempre estiveram

presentes nas refeições que eram servidas nos conventos,
mas apenas a partir do século XV, com a divulgação e
a expansão do açúcar, atingiram notoriedade. O açúcar
possibilitava obter vários pontos de calda pelas mãos
sábias que o trabalhavam vezes sem conta. Essencialmente
por mulheres que naquela época não tinham optado por
ir para os Conventos, mas sim por imposição social. Como
passatempo elas começaram a aprimorar estas preciosas
receitas amadurecidas com o passar dos séculos.
Entre os séculos XVIII e XIX, Portugal era o maior produtor
de ovos da Europa. Curioso que as claras dos ovos eram

exportadas e usadas como elemento purificador na
produção de vinho branco e para engomar roupas elegantes
de homens ricos por toda a Europa Ocidental. A quantidade
excedentária de gemas era inicialmente jogada fora ou dada
a animais como alimento. Até que com a chegada em larga
escala de açúcar das colônias Portuguesas, um novo destino
foi dado para as gemas: a inspiração mandou juntar com
o açúcar e iniciar aquilo que hoje se denomina de Doçaria
Conventual. Os nomes dos Doces Conventuais derivam da fé
católica e da vida no interior dos Conventos.

PUDIM ABADE DE PRISCOS

vem do Brasil – o que se sabe ao certo é que esta receita foi
implementada no Alentejo pelas mãos habilidosas das freiras
do convento de Elvas e de Vila Viçosa, reclamando ambos para
si os direitos da sua importação. Umas deram-lhe o nome de
Sericaia e outras de Sericá, sendo que a tradição está mais
ligada a Elvas, onde o doce é decorado com as famosas
ameixas da região. O toque da canela e a textura fofa fazem
deste doce uma verdadeira delicia.

PASTÉIS DE BELÉM

No início do Século XIX, em Belém, junto ao Mosteiro dos
Jerônimos, laborava uma refinação de cana-de-açúcar
associada a um pequeno local de comércio variado. Como
consequência da revolução Liberal ocorrida em 1820,
são em 1834 encerrados todos os conventos de Portugal,
expulsando o clero e os trabalhadores. Numa tentativa de
sobrevivência, alguém do Mosteiro põe à venda nessa loja
uns doces pastéis, rapidamente designados por “Pastéis de
Belém”. Na época, a zona de Belém era distante da cidade de
Lisboa e o percurso era assegurado por barcos de vapor. No
entanto, a imponência do Mosteiro dos Jerônimos e da Torre
de Belém, atraíam os visitantes que depressa se habituaram
a saborear os deliciosos pastéis originários do Mosteiro.

QUEIJADA E TRAVESSEIRO DE SINTRA

Padaria que conquistou a boca de D. Carlos com as queijadas
tornou-se ponto de paragem obrigatória em Sintra. O
negócio familiar já vai na sétima geração, após Constança,
a quem o rei terá batizado de PIRIQUITA, se ter casado com
o padeiro Amaro dos Santos e dar nome à casa onde o bolo
em forma de travesseiro é rei e a queijada, rainha. Hoje, a
Piriquita um dos ícones de Sintra. Os travesseiros da Piriquita
são conhecidos em todo o mundo, sendo dos melhores
representantes de Portugal Milhares de travesseiros são
vendidos todos os dias.

PASTÉIS DE TENTÚGAL

Pastel de Tentúgal é um doce conventual típico de Portugal,
confeccionado desde os finais do século XIX, criado pelas
freiras carmelitas do Convento de Nossa Senhora do Carmo
de Tentúgal. Na doçaria portuguesa encontra-se uma grande
variedade de massas folhadas e recheios com doce de ovos
nos diversos tipos de Palitos Folhados; os do Convento de
Tentúgal seriam, porventura, dos mais elaborados, e no
século XIX já era conhecida a sua confecção. As apreciadas
caraterísticas do Pastel de Tentúgal encontram-se no
folhado fino e estaladiço, único na doçaria portuguesa e no
recheio de ovos.
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Esta receita advém do Abade Manuel Joaquim Rebelo, e
chama-se Pudim Abade de Priscos por este ter sido abade
na freguesia de Priscos em Braga no século XIX. Este famoso
Abade, que era muito conhecido pelos seus dotes culinários,
era chamado para cozinhar para a família real sempre que
esta visitava a região Norte. Abade dizia “o pudim é facílimo de
fazer, mas difícil de acertar”. Este doce, foi um dos candidatos
finalistas às 7 Maravilhas da Gastronomia Portuguesa e hoje
tem uma confraria que tenta preservar as poucas receitas que o
abade deixou e que ainda chegaram aos nossos dias. O Abade
usava o seu talento, baseado num paladar único que servia
para preparar os mais variados pratos e não registava as suas
experiências gastronômicas, daí que hoje sejam muito poucos
os registos que ainda persistem. São vários os episódios
que mostram a forma como transformava com mestria os
alimentos em refeições mágicas, onde a explosão de sabores
e a volúpia de quem com ele privou mostram que estávamos
perante um fenómeno da cozinha.

OVOS MOLES DE AVEIRO

Com a entrada no convento dos ovos, e do açúcar, rapidamente
estes produtos terão passado da farmácia para a cozinha.
Aqui, as freiras agora tornadas cozinheiras doceiras, terão
experimentado com mestria tão doce ingrediente. Também a
necessidade de encontrar uma forma de conservar por mais
tempo os ovos, ou melhor as gemas, pois as claras tinham
várias utilizações como a de engomar os tecidos, terá levado
à sua junção com o açúcar, constituindo-se assim um doce de
ovos. A antiga receita do doce de ovos da cozinha do convento
terá dado origem ao atual caraterístico doce de Aveiro, os Ovos
moles, não se sabendo no entanto quando terá aparecido tal
como hoje o conhecemos.

SERICAIA DO ALENTEJO

A Sericaia, também conhecida por Sericá ou Cericá, é um doce
tipicamente alentejano, com marcas da doçaria conventual
– em que há uma abundante utilização de ovos e canela. Há
quem diga que a sericaia é oriunda da Índia e outros que

TORTAS DE AZEITÃO

Foi na Pastelaria O Cego, a funcionar desde 1901, que “nasceu”
a primeira torta de Azeitão. Apesar de terem mais de 100 anos,
as afamadas tortas são um verdadeiro sucesso da região e a
idade tornou-as ainda mais apreciadas e deliciosas… é como o
vinho do Porto! Reza a história, que um tal de Manuel Rodrigues
conhecido como o cego ali na região de Azeitão, tornou-se num
reputado fabricante de doces graças às magníficas mãos de
sua esposa, Dona Maria Albina, e de sua filha. Tinham “mão”
e “olho” para a doçaria. As tortas de Azeitão são um dos
doces regionais particularmente apreciados com um cálice do
afamado vinho moscatel de Setúbal.

CLARINHAS DE FÃO

Reza a história que no convento do Menino de Jesus de
Barcelos se faziam uns pastéis com recheio de chila com
gemas de ovos a que deram o nome de Clarinhas. Hoje são
conhecidas como Clarinhas de Fão, freguesia de Esposende
onde a sua produção se popularizou, passando a fazer parte
do seu patrimônio gastronômico. Esta receita secular é um
segredo religiosamente guardado por muitas gerações de
famílias locais que assim garantem a genuinidade destes
pastéis. Únicas e divinais, as Clarinhas de Fão apresentam-se
com uma massa de farinha e manteiga, fina e estaladiça, e um
inconfundível recheio de chila e ovos.

BRAGA

COIMBRA
FÃO
BARCELOS
PORTO

BRAGA
GUIMARÃES
AVEIRO

FIGUEIRA DA FOZ

SINTRA
CASCAIS / ESTORIL

COIMBRA
TENTÚGAL

8
15
6

DIAS
VISITAS

ÉVORA

2
7

CIRCUITO

PRIVATIVO

VISITANDO LISBOA · SINTRA · CASCAIS · ESTORIL · AZEITÃO · ÉVORA · TENTÚGAL
FIGUEIRA DA FOZ · COIMBRA · AVEIRO · PORTO · GUIMARÃES · BRAGA · BARCELOS · FÃO

LISBOA

AZEITÃO

O MAIS DOCE
ROTEIRO DE PORTUGAL

REFEIÇÕES
C. M. BUFFET

DEGUSTAÇÕES DE DOCES

1º DIA CHEGADA A LISBOA
Receção no aeroporto de Lisboa seguindo-se o transporte
privativo para o hotel. Hospedagem no Hotel Mundial
**** ou similar, em Lisboa.
2º DIA LISBOA – Visita
Após o café da manhã, inicio do passeio privativo de meio dia
à capital portuguesa para conhecer as principais atrações
turísticas, os principais monumentos e para degustar
os famosíssimos “Pasteis de Belém” na fábrica que os
confecciona desde 1837. Tarde livre para descobrir a cidade
por conta. Hospedagem.
3º DIA LISBOA / SINTRA / CASCAIS / ESTORIL / LISBOA
Café da manhã e partida para um passeio de dia completo ao
arredores de Lisboa, para uma primeira parada na romântica
vila de Sintra. Visita ao Palácio da Pena e passeio pelo centro
histórico que a UNESCO considerou como Patrimônio Mundial.
Entramos na pastelaria “Piriquita” para conhecer e provar as
conhecidas “Queijadas e Travesseiros de Sintra”. Tempo
livre para almoço. De tarde, passagem pelo Cabo da Roca e
por Cascais, antes de regressar a ao hotel. Hospedagem.
4º DIA LISBOA / AZEITÃO / ÉVORA / LISBOA
Depois do café da manhã deixamos Lisboa, em transporte
privativo, cruzando a ponte “Vasco da Gama” para a outra
margem, atravessando a interminável planície alentejana até
chegar a Évora. Passeamos pelo centro histórico da cidade
tombado como Patrimônio Mundial pela UNESCO. Como

DATAS DO INÍCIO DO CIRCUITO GARANTIDAS
Diário de 2Jan a 31Out17
O PREÇO INCLUI
• Todos os traslados e tours em carro ou van com motorista de
turismo privativo;
• 7 Noites de hospedagem com base em apartamento Duplo
com café da manhã, nos hotéis indicados no roteiro;
• 2 Almoços em restaurantes locais;
• 7 Visitas a Pastelarias e locais de produção de doçaria;
• Visitas: Igreja dos Jerônimos e Palácio da Pena;
• Taxas de turismo (exceto taxas de cidade, quando
obrigatório), serviço e impostos.

LISBOA

COIMBRA

PORTO

4

1

2

aperitivo incluímos uma prova de vinhos do Alentejo antes
do almoço num dos tradicionais restaurantes da vila em que
a sobremesa é “Sericaia”, o mais conhecido doce alentejano.
No regresso a Lisboa, atravessamos o parque nacional da
Arrábida para, em Azeitão, provar as famosas “Tortas de
Azeitão”, acompanhadas do singular vinho moscatel da
região. Chegada a Lisboa ao final do dia. Hospedagem.

o famoso “Café Majestic”, por onde também já passou o
presidente Jucelino Kubitschek. Continuação pela Estação de
S. Bento e descendo a Rua das Flores até à Ribeira, o bairro
histórico, que a UNESCO tombou como patrimônio mundial.
Atravessamos a secular ponte Luís I para, na outra margem,
visitar uma das conceituadas caves de Vinho do Porto e
finalizar o passeio com uma degustação do famoso vinho.
Hospedagem no Hotel Dom Henrique **** ou similar, no
Porto.

5ª DIA LISBOA / COIMBRA (de trem) – TENTÚGAL FIGUEIRA DA FOZ - COIMBRA
Check-out após o café da manhã. Transfer privativo para a
estação de Santa Apolónia para embarque em 1ª classe no
trem “Alfa Pendular”, com destino a Coimbra. Uma viagem
com uma duração de 2 horas. À chegada a Coimbra, receção
na estação de trem e início do passeio privativo ao longo do
vale do rio Mondego. Parada na pastelaria Pousadinha, em
Tentúgal, para provar os conhecidos “Pasteis de Tentúgal”,
antes de continuar até à Figueira da Foz. Tempo livre para
almoço e regresso a Coimbra para visita à universidade e
um passeio pelo centro histórico da cidade dos estudantes.
Hospedagem no Hotel Tivoli Coimbra **** ou similar, em
Coimbra.

7º DIA PORTO / GUIMARÃES / BRAGA / BARCELOS / FÃO
/ PORTO
Café da manhã no hotel e partida para um passeio privativo
de dia completo à província do Minho, também conhecida
por “Costa Verde”. Primeira parada em Guimarães, o “berço
da nação”, onde nasceu o primeiro rei de Portugal e uma
das cidades com o centro histórico mais bem preservado da
Europa, que a UNESCO tombou como Patrimônio Mundial.
Seguimos para Braga, a cidade dos arcebispos. Visita ao Bom
Jesus do Monte, com a sua majestosa escadaria. Visitamos
depois o centro da cidade e almoçamos num dos típicos
restaurantes da cidade, onde a sobremesa é o inevitável
“Pudim Abade de Priscos”, o famoso doce conventual da
região. Continuamos por Barcelos, de onde vem o simbólico
galo de porcelana com a sua peculiar lenda, até chegar em
Fão, uma pequena localidade junto à foz do rio Cávado,
onde vamos conhecer a última das conventuais iguarias: as
“Clarinhas de Fão” com o seu recheio de chila com amêndoa.
Regresso ao Porto ao final do dia. Hospedagem.

6º DIA COIMBRA / AVEIRO / PORTO
Após o café da manhã, check-out e partida em transporte
privativo, atravessando a região da Bairrada, até chegar
em Aveiro, muitas vezes apelidada de “Veneza portuguesa”
por causa do seu conjunto de canais que são atravessados
pelos típicos barcos “Moliceiros” que fazem lembrar as
gôndolas. Paramos no centro histórico, com um dos mais
belos conjuntos de construções “Arte Nova”, para conhecer
os famosos “Ovos Moles”, um dos mais conhecidos doces
regionais. Continuamos até ao Porto, cidade “Invicta”, a
segunda maior cidade de Portugal. Visita da cidade, passando
pelas principais atrações e monumentos, desde a Avenida
dos Aliados, a Rua de Santa Catarina, onde se encontra

8º DIA PARTIDA DO PORTO
Após o café da manhã e em hora a determinar, transporte
privativo ao aeroporto internacional do Porto. FIM DA
VIAGEM.

PREÇO POR PESSOA MÍNIMO 2 PASSAGEIROS
DATAS DE PARTIDAS
Nº DE PESSOAS

2Jan a 24Fev *
DUPLO

25Fev a 31Out *

INDIVID.

DUPLO

INDIVID.

7

€ 980

€ 1.310

€ 1.095

€ 1.565

6

€ 1.040

€ 1.370

€ 1.155

€ 1.625

5

€ 1.120

€ 1.450

€ 1.235

€ 1.705

4

€ 1.240

€ 1.570

€ 1.355

€ 1.825

3

€ 1.440

€ 1.770

€ 1.555

€ 2.025

2

€ 1.625

€ 1.955

€ 1.775

€ 2.245

* Para as datas de 25 a 28Fevereiro e 13 a 16Abril e 8 a 15Maio preços sob consulta.

Nortravel, Operadora de confiança

33

CIRCUITO PRIVATIVO

FEEL DOURO YACHT CHARTER

Passeio de lancha pelo Douro vinhateiro
Se gosta de náutica e navegar de lancha sempre foi um dos seus desejos, temos à sua disposição o serviço de Yacht Charter para
navegar livremente sobre as águas do Rio Douro e desfrutar da experiência ao máximo. Mergulhe na magia do Porto e do Douro
Vinhateiro. Conheça a cidade “invicta” e embarque para um passeio de lancha nesta conhecida região, única pela tipicidade que a
carateriza. Usufrua da máxima segurança, tanto para si como para os seus convidados, com um serviço de acompanhamento por
um dos nossos experientes skippers. Assim, poderá relaxar em pleno ao seu próprio ritmo e aproveitar tudo o que de melhor os
barcos têm para lhe oferecer.
É só partir à descoberta da região e deixar-se apaixonar pelo Douro!

7

DIAS

2

C. M. BUFFET

1º DIA CHEGADA AO PORTO
Receção no aeroporto do Porto e transfer privativo para
o Hotel Dom Henrique ****, ou similar no Porto.
Hospedagem.

locais (não incluído). Passando a eclusa da Régua, entra
numa das mais imponentes partes do rio Douro. O fantástico
espelho de água leva-o até ao Pinhão, o coração da produção
do famoso Vinho do porto onde chegarão ao final da tarde.
Hospedagem a bordo.

2º DIA PORTO / CALDAS DE AREGOS
Em hora a determinar, transfer privativo do hotel para
o porto de embarque na Douro Marina para embarque
e partida com destino a Caldas de Aregos, passando
por duas eclusas e com parada para almoçar nos
restaurantes locais (não incluído). Chegada a Caldas de
Aregos ao final da tarde. Hospedagem a bordo.

4º DIA PINHÃO / SRA. DA RIBEIRA / PINHÃO
Partida pela manhã para um passeio de dia completo, até
à Senhora da Ribeira, passando pela eclusa da Valeira.
Possibilidade de almoço (não incluído) num restaurante
local, antes de regressar, passando novamente pela eclusa,
voltando até ao Pinhão, com chegada ao final da tarde.
Hospedagem a bordo.

3º DIA CALDAS DE AREGOS / PINHÃO
Saída pela manhã para percorrer o percurso entre Caldas
de Aregos e Pinhão, passando pela Régua onde poderá
visitar o museu do Douro e almoçar num dos restaurantes

5º DIA PINHÃO / RÉGUA
Deixamos o Pinhão pela manhã, com destino a Lamego,
passando pelo porto de embarque do Ferrão, onde têm a

DATAS DE PARTIDA GARANTIDAS
Diáriamente de Abril a Outubro
PREÇO POR PESSOA MÍNIMO 2 PASSAGEIROS
IATE 12 M

Modelo da embarcação
Nº DE PESSOAS
Em apartamento
Duplo (nos hotéis)
Em apartamento
Individual (nos hotéis)

CATAMARAN 12M

2

3

4

4

5

6

7

8

€3.130

€ 2.160

€ 1.650

€ 2.020

€ 1.660

€ 1.410

€ 1.230

€ 1.090

€ 3.230

€ 2.260

€ 1.750

€ 2.120

€ 1.760

€ 1.510

€ 1.330

€ 1.190

O PREÇO INCLUI
• 2 Noites de hospedagem com café da manhã no hotel
Dom Henrique, ou similar no Porto;
• Transferes privativos do aeroporto ao hotel / do hotel ao
aeroporto e do hotel ao cais / do cais ao hotel;
• 5 Dias de aluguer da embarcação selecionada ( das
09h00 do 2º dia às 19h00 do 6º dia):

O PREÇO NÃO INCLUI
• Alimentação
• Visitas e ingressos
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• Skipper e assistente de bordo;
• Toalhas de banho e lençóis (toalhas de praia), loiças e
equipamentos de cozinha;
• Limpeza final;
• Combustível, eclusas e custos com marinas;
• Seguro da embarcação.

oportunidade para conhecer uma das mais conceituadas
vinícolas. Possibilidade de almoçar (não incluído) na Quinta
após a visita. Continuando o passeio, passando pela eclusa,
com chegada à Régua ao final da tarde.
6º DIA RÉGUA / PORTO
Partida pela manhã, descendo o rio em direção ao Porto,
passando pela eclusas do Carrapatelo e de Crestuma.
Paragem para almoço (não incluído) em restaurante local
ao longo do percurso. Chegada ao Porto ao final do dia.
Transfer do porto de embarque para o hotel. Hospedagem
no Hotel Dom Henrique ****, ou similar no Porto.
7º DIA PARTIDA DO PORTO
Café da manhã no hotel. Em horário a determinar, transfer
privativo do hotel para o aeroporto do Porto. FIM DA
VIAGEM

CIRCUITO

PRIVATIVO

CATAMARAN 12 Metros
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS
Cabines: 4 (4 camas duplas)
Banheiro: 2
Barco de apoio com 8 cavalos
Cabines independentes para a tripulação
DECK
Ampla zona exterior protegida do sol
Solário na proa do barco
Zona de refeições exterior
INTERIOR
Sala de estar com vista de 360 graus
Cozinha totalmente equipada
Banheiro, com duche separado
Televisão
Sistema de som interior e exterior com ligação para iPod/iPhone

IATE 12 Metros
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS
Cabines: 2
Camas: 2 + 2 (em formato twin ou duplo)
Banheiro: 1
DECK
Plataforma de banhos e chuveiro exterior com água quente
Ampla zona exterior protegida do sol
Solário na proa do barco
Teto de abrir
INTERIOR
Sala de estar com vista de 360 graus
Cozinha totalmente equipada
Sofá convertível em cama de casal
Banheiro, com duche separado
Aquecimento em todas as divisões do barco
Televisão
Sistema de som interior e exterior

Nortravel, Operadora de confiança
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EXPERIÊNCIAS
Porque queremos dar-lhe a conhecer um Portugal diferente e autêntico, com toda a sua
diversidade paisagística, cultural e gastronômica, preparamos um conjunto de “escapadas”
com diferentes e especiais experiências.

1

2

Para além da hospedagem em herdades, quintas ou pequenos hotéis, únicos e caráterísticos,
queremos facilitar a você o contato com as experiências que estes lugares lhe podem
proporcionar.
Dependendo da região que você escolher, disfrute de sol, de lindíssimas paisagens, da rica
gastronomia e vinhos mundialmente conhecido, do Douro ao Alentejo.
Disfrute de um Portugal desconhecido!

3
6
4
5

Vale do Douro
QUINTA NOVA DE NOSSA SRA. DO CARMO
Régua
2. QUINTA DA PACHECA
Alvados
3. COOKING AND NATURE
1.

4.
5.
6.

Vidigueira
HERDADE DO SOBROSO
Cascais
SENHORA DA GUIA
Monsaraz
HORTA DA MOURA

NOTAS: Preços e condições para estas ofertas sujeitos a disponibilidade limitada; Incluem taxas de turismo, serviço e
impostos; outras tipologias de hospedagem e preços para noites extra, sob consulta.
VALE DO DOURO

RÉGUA

1. QUINTA NOVA DE NOSSA SRA. DO CARMO

2. QUINTA DA PACHECA

A Quinta Nova Luxury Winery House, o primeiro hotel vínico em Portugal, nasceu da
reconstrução da antiga casa senhorial oitocentista, em plena harmonia com a natureza, nesta
propriedade de 120 hectares em pleno coração do Vale do Douro, berço do mundialmente
conhecido Vinho do Porto. Todos os locais são ideais para sentir a vinha, beber um bom vinho
ou degustar o melhor da gastronomia regional. Vá de trem ou de barco, e usufrua de um dia
diferente e encantador, em pleno contacto com a vinha e com o vinho.

Ícone da vinícola Quinta da Pacheca, o The Wine House Hotel é uma das mais conhecidas
unidades de ‘turismo de charme’ do Douro e tem sido alvo de várias distinções a nível
internacional. Tendo na vinha e no vinho a sua inspiração e ambientes, conjuga a imagem
moderna e avant-garde com sobriedade e elegância e está vocacionado para o turismo
gastronômico e enológico.

LUXURY WINEHOUSE

PREÇO POR PESSOA MÍNIMO 2 PARTICIPANTES
DATAS DE PARTIDA
DUPLO

€ 340

€ 525

28Fev a 29Jul + 16 a 31Out *

€ 370

€ 590

30Jul a 15Out

€ 400

€ 650

2Jan a 27Fev *

* Para as datas de 25 a 28Fevereiro e 13 a 16Abril e 8 a 15Maio preços sob consulta.

O PACOTE INCLUI
• 2 Noites de hospedagem com café da manhã;
• Winetour “Um dia no Douro”, com prova de 4 vinhos (Porto e Douro);
• Almoço “3 Momentos” no Conceitus Winery Restaurant (s/ bebidas).
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INDIVID.

THE WINE HOUSE HOTEL

PREÇO POR PESSOA MÍNIMO 2 PARTICIPANTES
DATAS DE PARTIDA
DUPLO

INDIVID.

€ 310

€ 500

2Jan a 31Out *

* Para as datas de 25 a 28Fevereiro e 13 a 16Abril e 8 a 15Maio preços sob consulta.

O PACOTE INCLUI
• 2 Noites de hospedagem com café da manhã;
• Cruzeiro no Rio Douro com almoço a bordo**;
Subida da Régua até ao Pinhão no barco e regresso de trem ao longo do Rio
(Traslados privativos do hotel ao cais e da estação de trem ao hotel estão incluídos)
**De abril a outubro – No restante período, o cruzeiro é substituído por um tour de meio dia com carro e
motorista de turismo.

ALVADOS

VIDIGUEIRA

3. COOKING AND NATURE

4. HERDADE DO SOBROSO

Uma serra como pano de fundo, a abraçar um vale encantado onde se esconde um hotel muito
especial. Um lugar onde as emoções fluem dentro e fora de portas. Onde as cores e as texturas
se misturam, onde os sons dos pássaros e do vento percorrem lentamente a nossa pele e nos
convidam a relaxar!
Ali você é livre e pode explorar um menu de 12 emoções, saboreando-as lentamente, uma a
uma, sem sair desse lugar mágico chamado Cooking and Nature.

A Herdade do Sobroso, nos seus 1600 hectares, concilia a produção do vinho com a fruição do
espaço e da natureza, utilizando-os enquanto centro de lazer. Situada no concelho alentejano
da Vidigueira, está delimitada a norte pela Serra do Mendro, pelo Guadiana a leste e a sul pela
enorme planície que se estende até perder de vista. É nesta harmonia geográfica que assenta
a riqueza das suas terras.

EMOTIONAL HOTEL

COUNTRY HOUSE

PREÇO POR PESSOA MÍNIMO 2 PARTICIPANTES
DATAS DE PARTIDA

DUPLO

PREÇO POR PESSOA MÍNIMO 2 PARTICIPANTES
DATAS DE PARTIDA

DUPLO

Jan a Out *

€ 490

Jan a Out *

€ 370

* Para as datas de 25 a 28Fevereiro e 13 a 16Abril e 8 a 15Maio preços sob consulta.

O PACOTE INCLUI

* Para as datas de 25 a 28Fevereiro e 13 a 16Abril e 8 a 15Maio preços sob consulta.

O PACOTE INCLUI

• 2 Noites de hospedagem com café da manhã;
• Jantar para 2 pessoas. O jantar poderá ser servido como em qualquer restaurante ou você pode
jantar em modo “cooking lesson”, confeccionando o seu próprio jantar com um membro da
equipa.

CASCAIS

• 2 Noites de hospedagem com café da manhã;
• Wine Tour às vinhas, adega e degustação de vinhos;
• Passeio de bicicleta pelas vinhas.

MONSARAZ

5. SENHORA DA GUIA (((((

6. HORTA DA MOURA ((((

Senhora da Guia Cascais Boutique Hotel é um hotel de 5 estrelas recentemente renovado e de
caraterísticas únicas. Com uma localização privilegiada junto ás praias da linha onde o charme
da envolvente se refletem e a natureza apela aos sentidos. O hotel tem um atendimento de
exceção associado a uma atmosfera intimista, harmoniosa e romântica. No SPA encontra um
oásis de tranquilidade para renovar corpo e mente e no restaurante, aprecie boa gastronomia
portuguesa e mediterrânica com os melhores vinhos de Portugal.

A Horta da Moura emerge nas margens de Alqueva, com as imponentes muralhas da vila
medieval de Monsaraz à espreita, num espectacular enquadramento paisagístico e ambiental.
Um hotel rural de excelência, implantado na área do Grande Lago, um local repleto de história.
O branco e azul das fachadas dialoga com as cores da terra e surge imerso nos diversos tons de
verde dos jardins, da horta, dos olivais, do montado… Portadas, varandas e janelas, debruçamse sobre os campos à volta – cheios de encantos, pintados de cores que fazem ainda mais
sedutor todo este cenário, convidam a conhecer, ficar e repetir…

CASCAIS BOUTIQUE HOTEL

HOTEL RURAL

PREÇO POR PESSOA MÍNIMO 2 PARTICIPANTES
DATAS DE PARTIDA

DUPLO

2Jan a 28Mai + 29Set a 30Nov *

€ 450

29Mai a 29Jul + 30Ago a 28Set
30Jul a 29 Ago

INDIVID.

€ 490

2Jan a 29Mai +
29Set a 30Nov *

€ 260

€ 300

€ 560

30Mai a 13Jul + 15 a 28Set

€ 280

€ 335

14Jul a 14Set

€ 320

€ 375

* Para as datas de 25 a 28Fevereiro e 13 a 16Abril e 8 a 15Maio preços sob consulta.

O PACOTE INCLUI
•
•
•
•
•

PREÇO POR PESSOA MÍNIMO 2 PARTICIPANTES
DATAS DE PARTIDA
DUPLO

2 Noites de hospedagem com café da manhã e, apartamento Superior Luxury;
Tratamento VIP – Espumante e Morangos;
1 Jantar para 2 pessoas servido no restaurante com vinhos incluídos;
Massagem de relaxamento para 2 pessoas no SPA;
Acesso ao SPA (Sauna, Piscina Interior e Banho Turco).

* Para as datas de 25 a 28Fevereiro e 13 a 16Abril e 8 a 15Maio preços sob consulta.

O PACOTE INCLUI
• 2 Noites de hospedagem com café da manhã ;
• 1 Visita à Herdade do Esporão com degustação e almoço vínico (os traslados do hotel à herdade
e regresso estão incluídos.

Nortravel, Operadora de confiança
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CIRCUITO PRIVATIVO

BRAGA
GUIMARÃES

PORTO
COIMBRA
FÁTIMA
SINTRA
CASCAIS / ESTORIL

AVEIRO
BUSSACO
TOMAR
ABRANTES

LISBOA

CRATO
VILA VIÇOSA

ÉVORA

8

DIAS

HISTÓRIAS DE REIS,
RAINHAS E PALÁCIOS

VISITANDO

GUIMARÃES · BRAGA · PORTO · AVEIRO · BUSSACO · COIMBRA · FÁTIMA · TOMAR
ABRANTES · CRATO · VILA VIÇOSA · ÉVORA · SINTRA · CASCAIS · ESTORIL · LISBOA

7

C. M. BUFFET

Roteiro com carro de aluguel à descoberta da história
de Portugal. O percurso inicia em Guimarães, “berço”
da nação, onde tudo começou com o nascimento de D.
Afonso Henriques, o primeiro Rei de Portugal. Ao longo
do percurso vai conhecer os lugares e dormir em hotéis
que ficam em monumentos que marcaram ao longo dos
últimos 9 séculos, a história de Portugal. Viajar de carro
pelo país é fácil, a paisagem é diversificada, os lugares
são lindíssimos, as pessoas são simpáticas, agradáveis
e as boas infra-estruturas rodoviárias vão ajudar a
transformar esta viagem numa experiência única.
1º DIA CHEGADA AO PORTO / GUIMARÃES
À chegada no aeroporto do Porto procedimento da entrega
do carro de aluguel e partida até Guimarães, para check-in
no Mosteiro Santa Marinha da Costa, com a sua origem
no século IX, ainda antes da criação de Portugal e que
acompanhou toda a história de Reis e Rainhas até 1910. É
desde 1972 uma das mais históricas unidades hoteleiras
do país. Sugerimos que vá conhecer o centro da cidade, ou
aproveite para apreciar as infra-estruturas do convento e seus
jardins. Hospedagem.
2º DIA GUIMARÃES / BRAGA / PORTO / GUIMARÃES
Depois do café da manhã, sugerimos que desça à cidade
para conhecer Guimarães, o “Berço da Nação”, onde nasceu
D. Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. O centro
histórico da cidade que a UNESCO tombou como Patrimônio
Mundial, é um dos mais bem preservados da Europa. Siga
depois até Braga, a cidade dos Arcebispos, com uma grande
quantidade de igrejas, das quais destacamos a antiga Sé
e a igreja do Bom Jesus do Monte, com a sua majestosa
escadaria e uma vista lindíssima sobre a cidade. Aproveite
para almoçar num dos restaurantes típicos do centro. De
tarde, pegue a autovia diretamente até à cidade “invicta”
do Porto, segunda maior cidade de Portugal e que está na
origem do nome da nação. Sugerimos que estacione num dos
vários parques públicos no centro e faça um passeio a pé pela
cidade, passando pelos mais emblemáticos monumentos e
atrações turísticas, da Avenida dos Aliados até à Ribeira. Faça
um passeio de barco “rabelo” e visite as conhecidas caves de
Vinho do Porto. Jante no Porto ou regresse para jantar em
Guimarães. Hospedagem.

3º DIA GUIMARÃES / AVEIRO / BUSSACO / COIMBRA
Após o café da manhã, faça o check-out e parta para Aveiro,
uma das mais bonitas cidades do litoral, com canais que
atravessam a cidade onde deslizam os coloridos barcos
moliceiros, e que por isso lhe traz muitas vezes a comparação
com a cidade de Veneza. Atravesse a região demarcada
da Bairrada, visite a mata do Bussaco com o palácio que
outrora foi a casa real de caça e um dos mais bonitos palácios
românticos. Aproveite para almoçar na Mealhada, num
dos restaurantes locais, onde o prato principal é o famoso
“Leitão à Bairrada”. De tarde, siga até Coimbra, cidade dos
estudantes com uma das mais antigas universidades da
Europa. Estacione o carro junto ao rio Mondego e suba até
ao topo pelas ruelas do centro histórico, onde pode visitar
a universidade. Depois, descer vai ser mais fácil chegar
novamente junto ao rio. Atravesse de carro para a margem sul
do rio Mondego para se hospedar na Quinta das Lágrimas,
palácio que testemunhou a tragédia mais romântica da
história de Portugal, entre D. Pedro e D. Inês de Castro.
Hospedagem.
4º DIA COIMBRA / FÁTIMA / TOMAR / ABRANTES /
CRATO
Depois do café da manhã no hotel e parta para o interior de
Portugal. Faça uma primeira parada em Fátima para uma
visita ao mais conhecido santuário mariano em Portugal.
Siga depois para Tomar e visite o Convento de Cristo, casa
dos Templários, a Ordem de Cristo, de crucial importância
na época dos conhecimentos. Continue a viagem, passando
em Abrantes para a margem sul do rio Tejo, até chegar a Flor
da Rosa, pequena localidade no Alto Alentejo, no concelho
do Crato, onde se encontra o Palácio Flor da Rosa, convento
acastelado que está ligado à reconquista de Portugal aos
Mouros. Hospedagem no Mosteiro Flôr da Rosa, ou similar.
5ª DIA CRATO / VILA VIÇOSA / ÉVORA / SINTRA
Parta depois do café da manhã, ainda em direção a sul. Em
Alter do Chão tem a possibilidade de conhecer a Coudelaria
de Alter (exceto às 2ª feiras), fundada pelo Rei Dom João V em
1736, com toda a elegância dos famosos cavalos Lusitanos.
Continue para Évora, a principal cidade no Alentejo. Passeie
pelo seu centro histórico, rodeado de uma vasta cintura
de muralhas, uma valiosa herança cultural que a UNESCO
tombou de Patrimônio da Humanidade. A cidade, de forte
influência árabe, assenta sobre dois milénios de história.
Aproveite para almoçar e conhecer alguns dos segredos da

DATAS DO INÍCIO DO CIRCUITO GARANTIDAS

cozinha alentejana. De tarde continue a travessia da vasta
planície alentejana, agora em direção a este, passando ao
lado de Lisboa, até chegar a Sintra, a mais romântica vila
portuguesa, onde todos os contos de fadas, de reis, rainhas e
princesas têm um enquadramento perfeito. Hospedagem no
Palácio de Seteais, ou similar.
6º DIA SINTRA
Sintra é um dos lugares mais belos e românticos, cheio de
magia e mistério. Também chamado de “Monte da Lua”. Foi
tombado pela UNESCO como “Paisagem Cultural, Patrimônio
Mundial”. Após o café da manhã, uma das tradicionais
charretes de Sintra aguarda à porta do hotel para o levar
até ao romântico Palácio de Monserrate (sempre que as
condições climatéricas o permitam). Visita livre ao palácio e
regresso ao hotel ou até ao centro da vila. Resto do dia livre
para passear pelo centro histórico e visitar outros palácios
deslumbrantes. Hospedagem.
7º DIA SINTRA / CASCAIS / LISBOA
Check-out após o café da manhã siga ao longo da costa,
passando pelo Cabo da Roca – o mais ocidental ponto do
continente europeu – e pela praia do Guincho, até à vila de
Cascais para uma parada. Aproveite a beleza desta localidade
junto ao mar e almoce num dos muitos restaurantes locais. De
tarde, siga ao longo da avenida marginal, passando por Estoril,
até chegar em Lisboa, ao bairro monumental de Belém. Pare
para conhecer o Padrão dos Descobrimentos, a Torre de Belém
e o Mosteiro dos Jerônimos. Não deixe de provar os famosos
“Pasteis de Belém” na pastelaria de onde são originários. Siga
para o centro da cidade para entregar o carro de aluguel (pode
optar por passar primeiro pelo hotel para deixar a bagagem
ou ir direto à rent-a-car e depois pegar um táxi até ao hotel.
Hospedagem na Pousada de Lisboa, ou similar.
8º DIA LISBOA
Após o café da manhã e agora já sem carro, passeie pelo
centro histórico da capital de Portugal, pegue o bondinho 28
para subir até ao Castelo de S. Jorge e “perca-se” pelas ruelas
de Alfama. À noite sugerimos que vá assistir a um show de
fado. Hospedagem.
9º DIA PARTIDA DE LISBOA
Após o café da manhã e em hora a determinar, transporte
privativo ao aeroporto internacional de Lisboa. FIM DA
VIAGEM

Diárias de 2Jan a 31Out 2017

PREÇO POR PESSOA PARA 2 PASSAGEIROS
CARRO “COMPACT”

CARRO “PREMIUM”

DATAS DE PARTIDAS

DUPLO

DUPLO

2Jan a 24Fev *

€ 1.225

€ 1.380

25Fev a 8Jul + 9Ago a 31Out *

€ 1.505

€ 1.770

9Jul a 8Ago

€ 1.550

€ 2.390

* Para as datas de 25 a 28Fevereiro e 13 a 16Abril e 8 a 15Maio preços sob consulta.

O PREÇO INCLUI

BUSSACO
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• Locação de carro:
“Compact” (Peugeot 308dci a/c, ou similar) ou
“Premium” (Mercedes C CDI, ou similar) Com quilometragem
ilimitada; seguro de colisão (CDW) e de roubo (LW);
• 8 Noites de hospedagem com base em apartamento duplo
com café da manhã nos hotéis mencionados no roteiro, ou
similares

• Traslado de saída privativo (no último dia para o aeroporto
de Lisboa);
• Passeio de charrete em Sintra (caso as condições
climatéricas o permitam);
• Taxas de turismo (exceto taxas de cidade, quando
obrigatório), serviço e impostos.

CONDIÇÕES GERAIS
ORGANIZAÇÃO
A organização técnica das viagens inclusas no presente
caderno é da responsabilidade de NORTRAVEL TURISMO, S.A.,
com domicílio na Rua Pedro Homem de Melo, 55 – Sala 206, na
cidade do Porto em Portugal.
RESPONSABILIDADE
A Nortravel declina a sua responsabilidade por todo e
qualquer problema resultantes de casos fortuitos ou de força
maior (greves, distúrbios, quarentenas, guerras e fenómenos
naturais); modificações, atrasos e/ou cancelamento de
trajetos aéreos devido a motivos técnicos, mecânicos e/
ou meteorológicos, bem como decisões governamentais,
atos de terrorismo, roubos, furtos e outros eventos sobre os
quais a Nortravel não possui qualquer poder de previsão ou
controle sendo eventuais gastos pessoais motivados por tais
circunstâncias de responsabilidade exclusiva do passageiro.
PREÇOS
Estão cotados em Euros e sujeitos a modificação sempre
que haja reajuste cambial, eventos especiais, resoluções
governamentais que comprovadamente os altere ou quaisquer
outros imprevistos considerados de força maior. Sempre que
se verifique uma alteração ao preço da viagem, o cliente será
imediatamente informado e convidado a, dentro do prazo que
lhe for fixado, aceitar o aumento verificado ou anular a sua
inscrição nos mesmos termos e condições que os previstos na
rubrica “Impossibilidade de Cumprimento”.
INSCRIÇÕES E PAGAMENTO
No ato da inscrição o cliente deverá depositar 30% do preço
da viagem, liquidando os restantes 70% até 30 dias antes da
partida. Se a inscrição tiver lugar a 30 dias ou menos da data
da partida, o preço total da viagem deverá ser pago no ato
da inscrição, ficando esta condicionada a obtenção da parte
dos fornecedores da confirmação das reservas para todos
os serviços de viagem. A NORTRAVEL se reserva o direito de
anular qualquer inscrição cujo pagamento não tenha sido
efetuado nas condições acima mencionadas.
MUDANÇAS
Caso seja possível, sempre que um cliente, inscrito para
determinada viagem desejar mudar a sua inscrição para
uma outra viagem ou para a mesma com partida em data
diferente, ou ainda efetuar alterações de dados (nomes, tipo
de apartamento), deverá pagar uma taxa, como despesas de
alteração no valor de €20 por cada alteração (não reembolsável)
acrescido dos encargos que a alteração origine. Caso não seja
possível efetuar a mudança, o cliente ficará sujeito às despesas
e encargos previstos na rubrica “Desistências”.
DOCUMENTOS DE VIAGEM
Sendo o passaporte um documento pessoal, cada passageiro
deve possuir o seu devidamente legalizado e com vistos
consulares para todos os países que exijam visto. A
documentação defeituosa e a falta de visto será de única e
exclusiva responsabilidade do passageiro. Os menores de
idade desacompanhados, ou na companhia apenas do pai ou
da mãe, necessitarão de autorização para viagem ao exterior.
SEGURO
Em virtude de os valores da bagagem e os relativos à
vida, à integridade física e à saúde serem estritamente
pessoais e dado que a Nortravel é completamente alheia
ao âmbito e nível de cobertura dos seguros efetuados pelas
companhias transportadoras e hoteleiras, recomendamos
que os passageiros façam os seguros na companhia da
sua preferência. Para viagens à União Europeia é exigido a
comprovação de meio de sustento para permanência naquele
território no período da viagem, bem como um seguro de
saúde com cobertura de Eur 30.000, que são de inteira
responsabilidade do passageiro.

RESPONSABILIDADE SOBRE VALORES
A Nortravel não se responsabiliza por roubos ou furtos de
documentos, objetos de valor pessoal, ocorridos durante a
viagem. Recomendamos que se informe no hotel sobre a
existência de cofres para a guarda destes e que mantenha a
mala sempre trancada.
ALTERAÇÕES
Sempre que existam razões alheias que o justifiquem, a
agência organizadora poderá alterar a ordem dos percursos,
modificar as horas de partida ou substituir qualquer dos hotéis
previstos por outros de categoria similar. Se circunstâncias
imprevistas obrigarem a suspender quaisquer viagens, os
clientes terão sempre direito ao reembolso das quantias pagas.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO
Se por fatos não imputáveis à agência organizadora esta vier
a ficar impossibilitada de cumprir alguma parte essencial do
programa ou se vir forçada, para viabilizar a realização da
viagem, a acrescentar algum serviço ou a aumentar a duração
de outro já previsto, incluindo hospedagem, tem o cliente direito
a desistir daquela, sendo reembolsado de todas as quantias
pagas ou, em alternativa, aceitar uma alteração eventual e
variação de preço. Se os referidos fatos não imputáveis à agência
organizadora vierem a determinar a anulação da viagem, pode o
cliente ainda optar por participar numa outra viagem organizada,
de preço equivalente. Se a viagem organizada proposta em
substituição for de preço inferior, será o cliente reembolsado da
respetiva diferença. A Nortravel não poderá ser, em caso algum,
responsabilizada por incumprimento ou cumprimento deficiente
caso o mesmo seja devido a situações de força maior ou caso
fortuito, motivado por circunstâncias anormais e imprevisíveis,
alheias àquele que as invoca, cujas consequências não possam
ter sido evitadas apesar de todas as diligências feitas, bem
como nos casos em que a não prestação de serviços tiver sido
determinada pela superveniência de condições que isentem
legal, regulamentar ou contratualmente de responsabilidade
de fornecedores direta ou indiretamente envolvidos na mesma,
sobre os quais a agência poderia exercer o direito de regresso.
Nos casos não incluídos no ponto anterior, a não prestação de
serviços previstos no programa de viagem por causas não
imputáveis à agência organizadora, e caso não seja possível
a respetiva substituição por serviços equivalentes, confere ao
cliente o direito de ser reembolsado pela diferença entre o preço
dos serviços previstos e o dos efetivamente prestados.
ANULAÇÃO DA VIAGEM PELA NORTRAVEL
A Nortravel se reserva o direito de cancelar as saídas das
viagens organizadas, caso haja motivos de força maior. Nestes
casos, o cliente será informado por escrito do cancelamento
no prazo de 15 dias de antecedência, não havendo, neste caso,
responsabilidade civil da Nortravel pela rescisão.
HOTÉIS
Os hotéis mencionados estão sujeitos a alterações. A Nortravel
poderá substituir os hotéis previstos por outros de categoria
similar, ao seu critério, buscando sempre salvaguardar a
segurança e o conforto dos passageiros. Caso os passageiros
não possam ser acomodados na cidade prevista no roteiro,
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 apartamento
duplo do tipo comum com banheiro privativo. A acomodação
na maioria dos hotéis é baseada em 2 camas individuais ou
1 cama grande por apartamento do tipo “standard” normal.
Na maioria dos hotéis europeus, os apartamentos triplos são
apartamentos duplos onde se colocam divãs, sofás-cama ou
camas de armar, tornando-os desconfortáveis e extremamente
apertados quando utilizados por 3 adultos. Existe, ainda,
a possibilidade de alguns hotéis não disponibilizarem esta
alternativa de hospedagem. O tipo de cama não será garantido
na confirmação de reserva pois o apartamento somente é
designado quando da chegada do passageiro ao hotel.

ÔNIBUS
Os lugares nos ônibus serão pelo sistema rotativo, em cada
etapa. Nos ônibus com banheiro o mesmo não será colocado
em funcionamento por motivo de segurança dos passageiros.
TRASLADOS
Não incluem assistência de guia, somente carro com motorista
e incluso o traslado de uma mala por pessoa. O motorista
permanece no aeroporto até 45 minutos após a hora prevista
para o pouso do avião. Caso os passageiros tenham qualquer
problema na imigração ou com bagagem, o traslado não
poderá aguardar pelos passageiros, que deverão seguir para o
hotel por seus próprios meios, não havendo reembolso relativo
ao traslado não utilizado.
BAGAGEM EM TRANSPORTE TERRESTRE
Em traslados e excursões terrestres, o passageiro terá direito
a transportar uma mala de tamanho médio de até 30 kg,
além da bagagem de mão tipo bolsa. Os volumes excedentes
serão de inteira responsabilidade do passageiro e que em caso
da incapacidade de carga do ônibus, van ou carro, não serão
aceites.
REFEIÇÕES
As refeições, quer nos restaurantes quer nos hotéis, serão
servidas em conjunto, em horário fixo e com igual menu para
todos os participantes.
HORAS DE CHEGADA E PARTIDA
As horas de chegada e partida em cada cidade estão indicadas
na hora local do respetivo país e de acordo com os horários
indicados. Nas viagens realizadas total ou parcialmente em
ônibus, as horas indicadas são aproximadas. Em todos os
meios de traslado ressalvam-se os atrasos resultantes de
razões técnicas ou outras relacionadas quer com os próprios
meios de traslado, quer com as empresas transportadoras,
quer ainda por causas naturais.
MULTAS DE CANCELAMENTO
Em caso de cancelamento da viagem, voluntária ou não,
por parte do passageiro, serão rigorosamente aplicadas
as seguintes multas de cancelamento sobre o valor total
da viagem; - Nos últimos 7 dias até à data da saída ou não
comparência no dia da viagem – Cobrança de 100% do valor
do programa, sem reembolso algum - Avisando entre o 15º e
o 8º dia da data da saída – Reembolso de 50% do valor do
programa e será cobrado 50% como taxa administrativa. Avisando entre o 22º e 16º dia da data de saída – Reembolso
de 70% do valor do programa e será cobrado 30% como taxa
administrativa. - Avisando entre 30º e 23º dia da data de saída
– Reembolso de 90% do valor do programa e será cobrado 10%
como taxa administrativa.
RECLAMAÇÕES
Somente poderão ser consideradas desde que apresentadas
por escrito e num prazo não superior a 30 dias após o termo
da prestação dos serviços. As mesmas só poderão ser aceites
desde que tenham sido participadas aos fornecedores dos
serviços (transportadoras, hotéis, agentes locais, etc.) durante
o decurso da viagem ou estada, exigindo dos mesmos os
respectivos documentos comprovativos da ocorrência.
VALIDADE
Jan a Nov 2017
EDIÇÃO
Setembro 2016
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