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DIA 03 (QUARTA-FEIRA) LISBOA - 
OBIDOS - COIMBRA - BRAGA
Café da manhã e partida para Óbidos, 
encantadora vila medieval amuralhada. 
Continuação até à histórica e monumen-
tal Coimbra. Visita panorâmica com 
visita á antiga e prestigiada universidade. 
Tempo livre e continuaçao para Braga, 
cidade de arçobispos e capital do Minho. 
Alojamento.

DIA 04 (QUINTA-FEIRA) BRAGA 
- SANTIAGO DE COMPOSTELA -
BRAGA
Café da manhã e partida para Santia-
go de Compostela. Visita aos principais 
pontos turísticos, com destaque para a 
Catedral de Santiago. Regresso a Portu-
gal pela típica vila de Ponte de Lima con 
tempo para compras no comércio loca. 
Chegada a Braga. Alojamento.

DIA 05 (SEXTA-FEIRA)
BRAGA - GUIMARÃES - PORTO
Café da manhã. Visita à cidade de Bra-
ga destacando exterior de sua Catedral e 
o Santuário do Bom Jesús. Continuação
a Guimarães para visitar o interior do
Palácio dos Duques de Bragança e seguir 
com uma visita a pé pelo centro. Tempo 

DIA 01 (SEGUNDA-FEIRA) LISBOA
Chegada ao aeroporto de Lisboa e tras-
lado ao hotel. Alojamento. Às 19:30 h, 
terá lugar a reunião com o guia na re-
cepção do hotel onde conheceremos ao 
resto de participantes. Para a capital de 
Portugal 1998 foi uma data importante 
no seu desenvolvimento, com a celebra-
ção da «Expo», localizada no Parque das 
Nações, uma área moderna, que hoje 
oferece vários espaços novos e multi-
funcionais capazes de receber todos os 
tipos de eventos culturais.

DIA 02 (TERÇA-FEIRA)
LISBOA - SINTRA - LISBOA
Café da manhã. Partida para Sintra. 
Tempo para usufruir desta tradicional vila 
Património da Humanidade. Na continu-
ação, panorâmica da Costa do Sol por 
Cascais e Estoril, regressando pela Riviera 
portuguesa a Lisboa. Visita panorâmica 
da capital de Portugal, conhecendo o ex-
terior 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 Alfa-
ma com a Catedral e a Praça do Rossio. 
Alojamento.

livre e continuação ao Porto. Visita a 
umas famosas adegas com degustação 
do famoso vinho do Porto. Alojamento.

DÍA 06 (SÁBADO) PORTO 
Café da manhã. Visita panorâmica 
passando pela Praça da Liberdade onde se 
situa a estátua de D. Pedro IV de Portugal, 
Castelo do Queijo e a Ribeira, incluindo a 
visita ao Palácio da Bolsa com a sua mag-
nífica Sala Árabe. Passeio de barco pelo 
rio Douro. Tarde livre. Alojamento.

DIA 07 (DOMINGO)
PORTO - AVEIRO- FÁTIMA - LISBOA
Café da manhã. Saída para Aveiro, a 
fantástica cidade dos canais e dos famo-
sos «ovos moles”, apreciado doce regio-
nal. Continuação para Fátima. Visita ao 
Santuário. Tempo livre e saída até Lis-
boa. Alojamento.

DIA 08 (SEGUNDA-FEIRA) LISBOA - 
CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã e traslado para o 
aeroporto. Fim dos nossos serviços.

NORTE DE PORTUGAL E SANTIAGO
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BRAGA

DATAS DE INICIO 2021

Abr 12 19 26 
Mai 03 10 17   24   31
Jun  07  14   21 28
Jul 05   12  19  26
Ago 02 16   23  30
Set 06   13  20  27
Out 04 11   18  25
Nov 01   15
Dez  27
Jan (2022) 17
Fev (2022) 07 21
Mar (2022) 07 21 

Temporada alta
Temporada baixa

Se você quer ter tudo preparado 
com antecedência, além do que 
está incluído desta página, suge-
rimos adicionalmente o seguinte:
• Jantar especial com show de

Fado em Lisboa com água e
vinho (día 1).

• 2 jantares com água (días 3 e 4).
• 1 almoço com água (día 6).

Pacote 
MAIS SERVIÇOS

• A visita ao Palácio da Bolsa tem acessos 
limitados. No caso de não ser possível 
esta visita se substituirá pela Igreja de 
São Francisco.

• Em caso de reserva pacote “mais 
serviços” só se garante a assistência ao 
jantar incluído no dia 1 se seu vôo tem 
chegada dantes das 17:00 h. Posterior-
mente ficará sujeita a reconfirmación.

NOTAS IMPORTANTES

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS
Temp. Alta Temp. Baja

Dbl S. Sgl Dbl S. Sgl

Percurso  completo Lis/Lis (8 días) 885 285 865 265
Pacote “mais serviços” 165 165

HOTÉIS PREVISTOS

Cidade/Hotel Localizaçao

Lisboa
Roma *** (Centro)

Braga
Mercure Braga **** (Centro)

Porto
Vila Galé Porto ****
H. Inn Porto Gaia ****

(Centro)
(Gaia)

• Transporte em ônibus privado 
com guia. 

• Traslados de chegada e saida.
• Alojamento com Café da manhã 

nos hotéis indicados ou 
similares.

• Visitas guiadas em Porto e
Santiago de Compostela.

• Excursão Lisboa, Estoril, Cascais 
e Sintra com guia local.

• Passeio de barco ao longo do
rio Douro.

• Entradas ao Palácio da Bolsa, 
Paço Ducal em Guimarães e 
Universidade de Coimbra.

• Visita caves com degustação 
vinho do Porto.

• Taxas em hoteis.  

O PREÇO INCLUI

GARANTIMOS
Tour Leader

LINGUA PORTUGUESA
em TODAS

as saídas do circuito




