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cantos de rara beleza. Panorâmica com 
visita à antiga e prestigiada universidade 
e ao centro histórico com destaque para 
o percurso pedonal pelo exterior da Sé 
velha até à igreja de Santa Cruz. Tempo 
no centro da cidade. Continuação para a 
cidade dos arcebispos e capital do Minho: 
Braga. Hospedagem.

05 º Dia (Quinta): Braga / 
Santiago de Compostela / 
Braga
Café da manhã. Saída com destino a San-
tiago de Compostela. Visita com guia local 
ao centro histórico, turístico e religioso, 
com destaque para a Catedral, onde acor-
rem diariamente inúmeros peregrinos 
vindos dos famosos “Caminhos de Santia-
go”. Este grandioso monumento ergue-se 
na Praça da Obradoiro, lugar de encontro 
de todos os que aqui chegam. Regresso a 
Portugal pela típica vila de Ponte de Lima 
com tempo para compras no comércio 
tradicional. Apreciando a paisagem mi-
nhota, chegada a Braga. Hospedagem.

06 º Dia (Sexta): Braga / 
Guimarães / Porto
Café da manhã. Panorâmica da cidade 
com destaque para o exterior da Cate-
dral, mais antiga de Portugal e visita ao 
Santuários do Bom Jesus. Continuação 
para Guimarães, cidade berço da nacio-
nalidade portuguesa. Visita ao interior no 
Paço dos Duques de Bragança seguida de 
visita a pé no centro histórico da cidade, 
onde poderá admirar as suas velhas mu-
ralhas, ruas estreitas, casas palacianas, 
foto do exterior do Castelo e a estátua 
do Fundador D. Afonso Henriques. Tem-
po para compras. Partida para Vila Nova 

de Gaia para visita a uma das caves com 
degustação do famoso Vinho do Porto 
Continuação para o Porto. Hospedagem.

07 º Dia (Sábado): Porto
Café da manhã. Panorâmica da segunda 
maior cidade de Portugal, passando pela 
Praça da Liberdade onde se situa a está-
tua de D. Pedro IV de Portugal (D. Pedro I 
no Brasil), pelo Castelo do Queijo e Ribei-
ra, incluindo a visita ao Palácio da Bolsa 
com o seu magnífico Salão Árabe e Pas-
seio de Barco pelo rio Douro, admirando 
os bairros típicos e núcleo histórico que 
foi declarado Património da Humanida-
de pela Unesco. Restante tempo livre na 
cidade para visitas ou compras ao gosto 
pessoal. Hospe dagem.

08 º Dia (Domingo): Porto / 
Aveiro / Fátima / Lisboa
Café da manhã. Saída para Aveiro, a fan-
tástica cidade dos canais e dos deliciosos 
“ovos-moles”, apreciado doce regional. 
Continuação para Fátima, local das apari-
ções em 1917 de Nossa Senhora aos três 
pastorinhos, hoje local de peregrinação 
mundial. Visita ao Santuário à Capelinha 
das Aparições e à Basílica, onde se en-

01º Dia (Domingo): Brasil / 
Lisboa

Saída em voo com destino a Lis-
boa. Noite e refeição a bordo.

02 º Dia (Segunda): Lisboa
Chegada ao aeroporto de Lisboa. Recep-
ção e translado privativo para o hotel. 
Hospedagem. Às 19h30 na recepção do 
hotel terá lugar uma reunião com o guia 
para apresentação dos participantes. À 
noite sugerimos opcionalmente jantar 
típico com fados.

03 º Dia (Terça): Lisboa / 
Sintra / Lisboa
Café da manhã. Partida para Sintra. Tem-
po para usufruir desta tradicional vila Pa-
trimónio da Humanidade. Na continuação, 
panorâmica da Costa do Sol por Cascais e 
Estoril, regressando pela Riviera portugue-
sa a Lisboa. Visita Panorâmica da capital 
de Portugal, conhecendo o exterior dos 
principais pontos turísticos da cidade como 
a Torre de Belém, Mosteiro dos Jerónimos 
com tempo para degustar os famosos pas-
téis de Belém (opcional) e ainda Praça do 
Comércio, Bairro de Alfama com a Catedral 
e a Praça do Rossio. Hospedagem.

04 º Dia (Quarta): Lisboa / 
Coimbra / Braga
Café da manhã. Saída para visita a Óbi-
dos, encantadora vila medieval amu-
ralhada. Continuação para a típica vila 
piscatória da Nazaré. Parada para visitar 
a Igreja, Ermida e Miradouro continuan-
do para a histórica e monumental cidade 
de Coimbra, repleta de tradições e re-
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Categoria Temporada
ALTA

Em Duplo 1.750
Supl. Single 660
Supl. Mais Incluído 265

BAIXA
Em Duplo 1.700
Supl. Single 630
Supl. Mais Incluído 265

(Lisboa / Madri): 
Preços por pessoa (Em Euros):

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

->  1 jantar especial com Show de Fado (2º dia);
->  5 jantares com água e vinho (dias 4, 5, 10, 11 

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

(9º dia);
->  Visita a Basílica da Sagrada Família (12º dia).

OPÇÃO MAIS INCLUÍDO:

2017:
Abril: 10
Maio: 01, 08, 15, 29
Junho: 05, 12, 26
Julho: 03, 17, 31
Agosto: 07, 14
Setembro: 04, 11, 25
Outubro: 09, 16
Novembro: 06

2018:
Janeiro: 15;
Fevereiro: 12;
Março: 12
Temporada Alta
Temporada Baixa

Datas de chegada a Lisboa:

Neste Roteiro.
Reserva Online

Porto
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Murcia

Madri

dorosa arquitectura, morada do último 
sultão Islâmico na Península. Restante 
tempo livre na cidade, sugerindo visita 
à Catedral e Capela Real, onde se encon-
tram os restos mortais dos Reis Católicos. 
Hospedagem.

11 º Dia (Quarta): Granada / 
Valência
Café da manhã. Partida por Múrcia, El-
che e chegada a Valência. Panorâmica 
da cidade, terceira maior de Espanha, 
onde é possível constatar a harmonia 
entre os atractivos históricos e a ar-
quitectura vanguardista. O seu porto 
mediterrânico recebeu a Copa América, 
uma das mais prestigiadas competições 
náuticas a nível mundial. Hospedagem.

12 º Dia (Quinta): Valência / 
Barcelona
Café da manhã. Partida por Castellón e 
Tarragona para Barcelona. Panorâmica 
da cidade com guia local, incluindo os 

principais motivos de interesse no cen-
tro, como o Bairro Gótico, Mercados e 
Rambla. Visita opcional à Sagrada Fa-
mília. Hospedagem.

13 º Dia (Sexta): Barcelona / 
Zaragoza
Café da manhã. Manhã para actividades 
ao gosto pessoal. Nesta espectacular 
cidade, difícil é escolher entre o Parc 
Guell, Castelo de Montjuic, Tibidabo, Nou 
Camp, os inúmeros museus e monumen-
tos, as compras e as actividades lúdicas, 
mas não perca um passeio pela marina e 
a panorâmica proporcionada pelo tele-
férico. De tarde, partida por Lérida para 
Zaragoza. Oportunidade para visita à 
Basílica de Nª Sra. do Pilar, padroeira de 
Espanha, no interior da qual se podem 
admirar pinturas de Goya. Hospedagem.

14 º Dia (Sábado): Zaragoza / 
Madri
Café da manhã. Saída por Calatayud e 
Guadalajara para Madri. Panorâmica da 
cidade com guia local, percorrendo os 
mais famosos pontos turísticos da capi-
tal de Espanha: Portas do Sol, Castellana 
e  a vanguardista Praça de Castilla. Hos-
pedagem

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

16º Dia (Segunda): Madri / Brasil
Café da manhã e traslado privativo 
para o aeroporto. (Quarto disponí-

vel até às 12h00).
Fim dos nossos serviços

contram os túmulos de Lúcia, Francisco 
e Jacinta. Tempo para compromissos 
religiosos e compras. Regresso a Lisboa. 
Hospedagem.

09 º Dia (Segunda): Lisboa / 
Sevilha
Partida de Lisboa, atravessando as re-
giões do Alentejo e Algarve por Grân-
dola e Ourique, continuando pela via do 
Infante, Ayamonte e chegada a Sevilha. 
Panorâmica da cidade com guia local. 
Perspectiva do Parque Maria Luísa, Praça 
de Espanha, Bairro de Santa Cruz, Torre 
del Oro e Catedral. Hospedagem. Possibi-
lidade de assistir opcionalmente a espec-
táculo de Flamengo nocturno.

10 º Dia (Terça): Sevilha / 
Granada
Café da manhã. Partida por Aguadulce, 
Antequera, Loja e chegada a Granada. 
Visita incluída a Alhambra e seus jardins 
de Generalife com guia local, de esplen-

->  Circuito em ônibus de turismo;
->  Guia acompanhante em português;
->  Hospedagem nos hotéis indicados ou similares com 

café da manhã;
->  Excursão Lisboa, Estoril, Cascais e Sintra com guia 

local (dia 3):
->  Visitas guiadas em: Porto, Santiago de Compostela, 

Sevilha, Valência, Barcelona e Madri;
->  Visita a Alhambra em Granada (10º dia);
->  Traslados de chegada e saída;
->  Gorjetas a carregadores de malas nos hotéis (quando 

possível);
->  Sacola de viagem entregue na Europa.
->  Seguro turístico.

Não incluso:
->  Passagens aéreas;
->  Tudo que não esteja incluído no programa.

Incluso:

Cidade Hotel / Categ. / Local
Lisboa Roma *** (Centro)
Braga Mercure Braga **** (Centro)
Porto Vila Galé Porto **** (Centro)
Lisboa Roma *** (Centro)
Sevilha Catalonia Santa Justa **** (Centro)
Granada Carmen **** (Centro)
Valencia Catalonia Excelsior *** (Centro)
Barcelona Catalonia Plaza **** (Centro)
Zaragoza Catalonia El Pilar **** (Centro)
Madri Catalonia Gran Via **** (Centro)

Hotéis Previstos

->  Não incluídas, consulte as nossas tarifas especiais.
Passagens Aéreas

Porto

Barcelona
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