
• EUROPA com CLASSE em MINIVAN - Tours em PRIVATIVO •

DIA 03 – LISBOA – ÓBIDOS – 
COIMBRA – BRAGA
Café da manhã. Saída para visita a Óbi-
dos, encantadora vila medieval amura-
lhada. Saída para a histórica e monumen-
tal cidade de Coimbra, repleta de tradi-
ções e recantos de rara beleza. Panorâmi-
ca da cidade observando o rio Mondego, 
os conventos de Santa Clara, Sé velha e 
igreja de Santa Cruz, entre muitos outros 
pontos turísticos. Visita à antiga e pres-
tigiada universidade, que formou muitos 
ilustres em várias áreas da sociedade. 
Tempo no centro da cidade. Continuação 
para a cidade dos arcebispos e capital do 
Minho: Braga. Hospedagem.

DIA 04 – BRAGA – SANTIAGO DE 
COMPOSTELA – BRAGA
Café da manhã. Saída com destino a 
Santiago de Compostela. Visita com 

DIA 01 – LISBOA
Chegada ao aeroporto de Lisboa e trasla-
do ao hotel. Hospedagem.

DIA 02 – LISBOA – SINTRA – 
LISBOA
Café da manhã. Saída para Sintra. 
Tempo para usufruir desta tradicional 
vila Patrimônio da Humanidade. Na 
continuação, panorâmica da Costa do 
Sol por Cascais e Estoril, regressando 
pela Riviera portuguesa a Lisboa. Visi-
ta Panorâmica da capital de Portugal, 
conhecendo o exterior dos principais 
pontos turísticos da cidade como a 
torre de Belém, mosteiro dos Jerónimos 
com tempo para degustar os famosos 
pastéis de Belém (opcional) e ainda 
praça do Comércio, bairro de Alfama 
com a catedral e a praça do Rossio. 
Hospedagem.

guia local ao centro histórico, turístico 
e religioso, com destaque para a cate-
dral, onde acorrem diariamente inú-
meros peregrinos vindos dos famosos 
“Caminhos de Santiago”. Este grandioso 
monumento ergue-se na praça da Obra-
doiro, lugar de encontro de todos os que 
aqui chegam. Regresso a Portugal pela 
típica vila de Ponte de Lima com tempo 
para compras no comércio tradicional. 
Apreciando a paisagem minhota, chega-
da a Braga. Hospedagem. 

DIA 05 – BRAGA – GUIMARÃES – 
PORTO
Café da manhã. Panorâmica da ci-
dade com destaque para o exterior da 
catedral, mais antiga de Portugal e visi-
ta ao santuário do Bom Jesus. Continu-
ação para Guimarães, cidade berço da 
nacionalidade portuguesa. Tempo para 

NORTE DE PORTUGAL 
COM SANTIAGO

BRAGA

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Cidade Localização

Lisboa
Roma *** (Centro)

Braga
Mercure Braga **** (Centro)

Porto
Vila Galé Porto ****
Holiday Inn Porto Gaia ****

(Centro)
(Gaia)

DATAS DE INICIO 2020

Set 07 21
Out 05 19
Nov 09
Dez 07

DATAS DE INICIO 2021

Jan 18
Fev 15
Mar 15
Abr 12 26
Mai 10 24
Jun 07 21
Jul 05 19
Ago 09 23
Set 06 20
Out 11 25
Nov 15

DATAS DE INICIO 2022

Jan 17
Fev 21
Mar 21

Temporada alta
Temporada baixa

8 dias 
DESDE

1.195€

R E F. H 5006

TOUR
EM PRIVADO



 • EUROPA com CLASSE em MINIVAN - Tours em PRIVATIVO •

• Minivan privada durante os 
traslados de chegada/partida e 
visita da cidade de Lisboa.

• Minivan privada desde a saída 
de Lisboa o dia 2 do programa 
até a chegada a Lisboa o dia 7 
do programa.

• Hotéis ou similares e m regime 
de alojamento e café da manhã

• Taxas de alojamento.
• Visita com guia locais em Lisboa, 

Coimbra, Santiago de Compos-
tela e Porto.

• Visita à Universidade de Coimbra
• Visita a Caves de Vinho do Porto
• Visita ao Palácio da Bolsa no 

Porto.
• Cruzeiro pelo Douro de 1 hora 

em barco turístico. 

O PREÇO INCLUIlivre visita. Aconselhamos o imponente 
Castelo, o Paço dos Duques de Bragan-
ça e um passeio pelas ruas pedonais do 
centro histórico da cidade, com destaque 
para a estátua do fundador D. Afonso  
Henriques, as velhas muralhas, casas pala-
cianas e comercio tradicional. Partida para 
o Porto, visitando ainda prestigiadas caves 
com degustação do famoso Vinho do Por-
to. Chegada ao hotel. Hospedagem.

DIA 06 – PORTO 
Café da manhã. Dia dedicado à segun-
da maior cidade de Portugal. Panorâ-
mica com um olhar sobre a Sé, praça 
da Liberdade onde se situa a estátua de 
D. Pedro IV de Portugal (D. Pedro I no 
Brasil), igreja e torre dos Clérigos e Foz. 
Visita ao palácio da Bolsa, destacando 
o seu magnífico Salão Árabe e cruzeiro 
em barco de turismo pelo rio Douro, ad-
mirando os bairros típicos e núcleo his-
tórico que foi declarado Patrimônio da 

Humanidade pela Unesco. Tarde livre na 
cidade para visitas ou compras ao gosto 
pessoal. Hospedagem.

DIA 07 – PORTO – AVEIRO –  
FÁTIMA – LISBOA
Café da manhã. Saída para Aveiro, a 
fantástica cidade dos canais e dos deli-
ciosos “ovos-moles”, apreciado doce re-
gional. Continuação para Fátima, local 
das aparições em 1917 de Nossa Senhora 
aos Três Pastorinhos, hoje local de pe-
regrinação mundial. Visita ao santuário 
à Capelinha das Aparições e à Basílica, 
onde se encontram os túmulos de Lúcia, 
Francisco e Jacinta. Tempo para compro-
missos religiosos e compras. Regresso a 
Lisboa. Hospedagem.

DIA 08 – LISBOA 
Café da manhã e tempo livre até à hora 
do traslado para o aeroporto de Lisboa. 
Fim dos nossos serviços.

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS

Temp. Alta Temp. Baixa

6 pax S. Sgl 6 pax S. Sgl

Em Duplo 1.215 295 1.195 285

Consulte outras bases e datas de interesse SANTIAGO DE COMPOSTELA

• Minivan com guia-motorista de língua espanhola planejado 
para traslados e visitas conforme descritos no itinerário. 
Caso os clientes queiram adicionar durante a viagem 
alguma visita ou serviço adicional terá que ser comunicado 
ao guia-motorista que viaja com eles ou via telefone ou 
WhatsApp 48 horas antes de fazer o serviço, a fim de 
oferecer preço e gerenciar o atendimento ao cliente.

• Minivan equipada com todas as medidas de segurança 
atualmente recomendadas por organizações 
governamentais, desinfecção diária, gel hidro alcoólico, 
etc... para a segurança de sua viagem em família.

MUITO IMPORTANTE

• Guia acompanhante durante 
o circuito.

• Extras, tudo o que não esteja 
incluído no programa.

• Entradas nos museus que 
não estejam mencionado em 
“incluso”.

O PREÇO NÃO INCLUI




