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PORTUGAL E ESPANHA 

06/10 a 18/10/2022- 13 Dias e 11 Noites – Saída confirmada 

  
 

                                                                                                           Lisboa 

  
                                         Toledo- Espanha                                                                                                             Madrid- Espanha 

A – ROTEIRO 
1º DIA – 06 de outubro – BRASIL/LISBOA: Em horário combinado embarque no aeroporto Salgado Filho em POA com 
direção a Lisboa, noite em voo e chegada prevista para as 10:00. 
2º DIA –07 de outubro – LISBOA: Chegada no aeroporto de Lisboa, recepção pelo nosso guia local e saída para o 
Parque das Nações onde teremos um tempo livre para passear pelo parque, andar de teleférico ou visitar o maior 
oceanário da Europa, após o almoço, saída para o hotel que estará liberado para check in somente as 15h. Restante do 
dia livre para descanso. 
 
3º DIA – 08 de outubro – LISBOA: Café da manhã no hotel. Saída para city tour de meio de dia pela cidade de Lisboa, 
incluindo visita a Belém, onde se encontra o belíssimo Mosteiro dos Jerónimos do séc. XVI, a tradicional Fábrica dos 
pasteis de Belém, datada de 1837, com degustação, e a Torre de Belém com tempo livre para fotografias no jardim. A 
tarde é livre em Lisboa, vamos sugerir passeios a pé Pelo Bairro alto e Chiado, ainda sugerimos conhecer o Castelo de 
São Jorge com uma linda vista de Lisboa e o estuário do Rio Tejo. A noite ofereceremos opcionalmente jantar com 
show de fado em um dos tradicionais restaurantes da Alfama. 
 
4º DIA –09 de outubro – LISBOA / QUELUZ / SINTRA / LISBOA: Logo após o café da manhã, o grupo parte para Queluz, 
onde visitarão o belíssimo Palácio onde Pedro I nasceu e morreu, conhecido como a “Versailles” portuguesa. Em 
seguida, seguem até à vila de Sintra, onde terão tempo livre no centro histórico para degustar as queijadas ou os 
travesseiros na Piriquita, ou ainda para visitar o palácio medieval do centro da vila, onde os reis de Portugal passavam 
seus verões na frescura da serra de Sintra (Património UNESCO). Tempo livre para almoço. Regresso ao Hotel. 
 
5º DIA – 10 de outubro – LISBOA/REGUENGOS DE MONZARAZ/EVORA: Café da manhã no hotel. Saída em direção ao 
Alentejo, uma das mais famosas regiões de vinhos de Portugal, visitaremos uma vinícola com prova de vinhos em 
Reguengos de Monsaraz, em seguida teremos almoço livre para provar a culinária local, após o almoço conheceremos 
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a histórica cidade de Évora e sua famosa capela dos ossos (ingresso incluso), após o tour em Évora seguimos para o 
hotel com hospedagem e noite livre. 
 
6º DIA – 11 e outubro – ÉVORA / ARRAIOLOS / FÁTIMA: Café da manhã no hotel. Saída em direção a Arraiolos, para 
conhecer o seu invulgar castelo circular (gratuito). Seguimos para Fátima, com parada em Aljustrel para conhecer a 
casa dos pastorinhos. Logo chegaremos em Fátima para o almoço, nosso guia fará uma breve explicação dentro 
santuário, tarde livre para preces e contemplação do santuário. Hospedagem com jantar incluso, à noite o grupo terá a 
possibilidade de participar da famosa Procissão das Velas. 
 
7º DIA – 12 de outubro – FATIMA / COIMBRA / PORTO: 08:00 horas, saída para visitar Coimbra com sua famosa 
Universidade, uma das mais antigas no mundo (inaugurada em 1290). Tour panorâmico e em seguida partiremos para 
o Porto, a segunda maior cidade de Portugal. Passeio panorâmico pela cidade e tempo livre para o almoço na famosa 
Ribeira do Douro, logo mais faremos o cruzeiro das 6 pontes, para conhecer a história da cidade e de seu vinho, 
internacionalmente conhecido. Hospedagem de 2 noites na cidade do Porto. 
 
8º DIA – 13 de outubro – PORTO / SANTIAGO DE COMPOSTELA / PORTO: Neste dia oferecemos um passeio 
*opcional* de dia inteiro a cidade de Santiago de Compostela na Espanha. Aos que permanecerem no Porto, dia livre, 
ou passeio *opcional* a uma cave de vinho do Porto em Vila Nova de Gaia. 
 
9º DIA – 14 de outubro – PORTO / LAMEGO (DOURO): Saída para uma das regiões mais lindas de Portugal, o Vale do 
Rio Douro, patrimônio da Unesco. Marcado pelos seus vinhedos verticalmente cultivados no socalco do Douro este dia 
será de imersão no mundo dos famosos vinhos Portugueses, visitaremos uma quinta produtora com degustação 
inclusa. Final de tarde livre para relaxar nas piscinas do hotel enquanto contempla uma linda paisagem. 
 
10 DIA – 15 de outubro – LAMEGO / SALAMANCA / MADRI: Partida em direção a Salamanca,situada no noroeste da 
Espanha, é a capital da província de mesmo nome, parte da região de Castela e Leão. Com uma história que remonta à 
era celta, a cidade é conhecida pela elaborada arquitetura em arenito e pela Universidade de Salamanca. Fundada no 
século XII e importante centro intelectual nos séculos XV e XVI, a universidade continua contribuindo para a agitação 
da cidade com sua população de estudantes internacionais, visita panorâmica e tempo livre para almoço. Restante da 
tarde em trânsito em direção a Madrid, chegada e hospedagem em hotel localizado no centro de Madri, a poucos 
passos da Plaza Mayor. 
 
11º DIA – 16 de outubro – MADRI: Pela manhã, após o café saída para conhecermos a cidade de Madrid, faremos um 
tour de aproximadamente quatro horas onde conheceremos o dinâmico centro da cidade, a linda e majestosa Plaza 
Mayor, suas grandes avenidas e seus chafarizes, o tour finaliza no centro da cidade de Madrid ou no próprio hotel. 
 
12° DIA – 17 de outubro – MADRID – TOLEDO – MADRID: Dia destinado a visita a histórica cidade de Toledo, 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, famosa pelas suas estreitas ruas medievais, sua bela arquitetura e sua rica 
história, que mistura várias origens cristãs, judaicas e muçulmanas. Conhecido como a Cidade Imperial por ter sido 
sede do tribunal do rei Carlos I e associado à vida e ao trabalho de Miguel de Cervantes, Toledo é uma cidade com 
história e surpresas por trás de cada esquina. Final da tarde retorno ao hotel de Madrid. 
 
13º DIA – 18 de outubro - MADRID / BRASIL: Em horário pré-determinado, traslado ao aeroporto de Madrid para 
embarque de regresso ao Brasil. 
 
B – O PACOTE INCLUI: 

 Bilhete aéreo voando TAP à partir de POA com bagagem despachada; 

 Traslados de chegada e saída privativos ao grupo; 

 Ônibus privativo ao grupo para todo o roteiro;  

 Guia acompanhante desde Lisboa a Madri em português; 

 11 noites de hospedagem em hotelaria 4* com café da manhã incluso; 

 Roteiro e passeios conforme descrição do itinerário; 

 Visto ETIAS exigido pela União Europeia à partir de 2022; 

 Guia acompanhante desde o Brasil; 
 
C – VOO: 
IDA: TAP 118 06OCT POA | LIS 19:05 – 09:55 07OCT 
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VOLTA: TAP 1023 18OCT *MAD | LIS 06:35 – 06:55 18OCT 
TAP 117 18OCT *LIS | POA 10:15 – 17:35 18OCT 
 
D – INVESTIMENTO POR PESSOA: 

 

VALOR DO PACOTE 
- À vista – Є 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta euros) * por pessoa, em apto duplo/triplo 
*pode ser feito em até 3x no cheque. 
- Parcelado – 10x Є 279,00 (duzentos e setenta e nove euros) por pessoa, em apto duplo/triplo 
- Adicional de apartamento individual– Є 600,00 
 
 
E- NÃO INCLUSO: 
- DESPESAS COM EXTRAS DURANTE A VIAGEM E ITENS QUE NÃO CONSTE COMO “INCLUSO” NO ROTEIRO; 
- SEGURO VIAGEM EUROPA SCHENGEN; 
- TRASLADO A PORTO ALEGRE; 
- CARTÃO DE ASSISTÊNCIA DE VIAGEM INTERNACIONAL COM COBERTURA DE EUR 30.000,00 EXIGIDO PARA ENTRADA 
NA EUROPA. 
 

D - FORMAS DE PAGAMENTO:  
 A vista: Dinheiro ou pix ou valor à vista em até 3x no cheque. 

 Parcelado: 10x no cartão de crédito ou cheque (mediante consulta). 
 

E – OBSERVAÇÃO: 
 

 Sujeito à alteração de valores e disponibilidade de lugares sem prévio aviso; e 

 Passaporte válido. 
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