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Lisboa

Portugal Eterno

Desde 940 €

10 Dias

Visitando: Lisboa / Evora / Óbidos / Batalha / Tomar / Coimbra / Guimaraes / Braga / Bom Jesus / Val do Douro / Peso
da Regua / Lamego / Porto / Aveiro / Fátima – Extensao Madeira
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Saídas 2018 / 2019
A LISBOA: SÁBADO
2018
Abril
Maio
Junho
Julho

2019
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28

Agosto
Setembro
Outubro
Dezembro

Dia 1º (Sáb): America
Apresentação no aeroporto internacional para
embarque com destino à Lisboa.
Dia 2º (Dom): Lisboa
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Dia
livre para conhecer a cidade. Acomodação no
hotel.
Dia 3º (Seg): Lisboa
Café da manhã. Pela manhã visita da bela cidade
de Lisboa junto a desembocadura do rio Tejo.
Percorreremos suas principais avenidas e monumentos como a Torre de Belém e o Mosteiro
dos Jerônimos. Tarde livre, sugerimos fazer uma
visita a Sintra e Cascais com suas vilas e palácios.
(Visita incluída no Pacote Plus P+). Acomodação
no hotel.
Dia 4º (Ter): Lisboa / Evora / Lisboa
Café da manhã. Na saída de Lisboa, atravessaremos a ponte 25 de abril, fazendo uma breve
parada no Cristo Rey. Viajaremos até Évora, cidade histórica no coração do Alentejo. Tempo
livre para o almoço. Opcionalmente, poderemos
visitar à adega Esporão, onde teremos 3 degus-

04, 11, 18, 25
Fevereiro 23
01, 08, 15, 22, 29 Março
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
Abril
06
15, 22

tações de vinhos, e logo após um típico almoço
(Almoço e visita incluídos no Pacote Plus P+). No
caminho de volta, cruzaremos a ponte Vasco da
Gama para chegar ao Parque das Nações. Acomodação no hotel.
Dia 5º (Qua): Lisboa / Óbidos / Batalha /
Tomar / Coimbra
Café da manhã. Saída em direção a Óbidos, uma
das mais belas e preservadas vilas em Portugal.
Continuaremos nossa viagem à Batalha para visitarmos o mosteiro de Santa Maria de la Victoria
e poderemos desfrutar da mudança de guarda.
Logo após nos dirigiremos à Tomar, onde visitaremos o Convento do Cristo de Tomar. Tempo
livre para o almoço (Almoço incluído no Pacote
Plus +). Continuação para Coimbra. Conhecida
mundialmente por sua Universidade. Chegada e
jantar no hotel. Acomodação no hotel.
Dia 6º (Qui): Coimbra / Guimaraes /
Braga
Café da manhã e visita a Coimbra com guia local,
onde teremos a oportunidade de ver parte do
pátio das escolas e parte do bairro de Santa
Cruz, que está no coração da cidade (sem entra-

das). Partida para Guimarães. Tempo livre para
o almoço. (Almoço incluído no Pacote Plus P +).
Após o almoço, dirigiremos para a pitoresca cidade de Guimarães, conhecida como “berço da
Nação Portuguesa”. Chegada em Braga e jantar
no hotel. Acomodação.
Dia 7º (Sex): Braga / Bom Jesus / Val
Do Douro / Peso Da Regua / Lamego
/ Porto
Café da manhã. Visita a Bom Jesus, e na continuação cruzaremos um dos incríveis cartões
postais do norte de Portugal, até chegarmos
a Peso da Regua. Tempo livre para o almoço.
Continuação a Lamego para vermos a Igreja dos
Remédios e depois seguiremos viagem até a cidade do Porto. Acomodação no hotel.
Dia 8º (Sáb): Porto
Café da manhã. Pela manhã visita da cidade,
uma das mais belas e ricas do país, cujos vinhos
são famosos no mundo inteiro, onde visitaremos
uma de suas adegas. (Almoço incluído no Pacote
Plus P+). Tarde livre. Acomodação no hotel.
Dia 9º (Dom): Porto / Aveiro / Fátima /
Lisboa
Café da manhã. Saída até Aveiro, cidade encantadora e conhecida como a “Veneza portuguesa”
pelo encanto dos seus canais. Continuação até
Fátima, um dos centros de peregrinação da
Cristandade. Tempo livre para visitar a basílica
e almoçar (Almoço incluído no Pacote Plus P+).
Continuação da viagem à Lisboa. Esta noite teremos a oportunidade de escutarmos belos “fados”
portugueses enquanto desfrutamos de um delicioso jantar. (Jantar e show de fados incluídos no
Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 10º (Seg): Lisboa
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque em voo de
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
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Espanha / Portugal / Marrocos

Extensão Madeira 4 dias
Dia 1º (Seg): Espanha – Funchal
Chegada à Funchal e traslado. Jantar e hospedagem no hotel.
Dia 2º (Ter): Funchal Tradicional – Opcional: Excursão Marítima. Noite Folclórica.
Após o café da manhã você visitará o famoso
mercado do Funchal com uma seleção impressionante de frutas e vegetais exóticos. Em seguida, visita a fábrica e a loja de bordados de
Patrício & Gouveia. Você verá a catedral da Sé,
depois visitará uma adega típica da Madeira,
acompanhada de uma degustação de vinhos. Almoço. Opcional: Possibilidade de fazer uma viagem de barco após a refeição (com suplemento).
À noite, você vai desfrutar de um show folclórico
com um jantar típico. Acomodação no hotel.
Dia 3º (Qua): Funchal – Excursão A Leste
Da Madeira
Café da manhã. Encontro no hotel e saída em
ônibus com guia acompanhante para uma excursão de dia inteiro a leste da ilha. Você vai chegar
ao Poiso e de lá para Pico do Arieiro (1,10 metros) de onde é possível admirar as magníficas
paisagens que cobrem grande parte da ilha.
Descerão para Riveiro Frío, um lugar conhecido por seus jardins e plantas endêmicas, bem
como seus viveiros de trutas. Você continuará
a Santana, uma cidade famosa por suas típicas
casas triangulares. Almoço. Retorno a Funchal
por Porto da Cruz e continuação até o extremo
Leste, onde poderá desfrutar de espectaculares
vistas panorâmicas da costa de Ponta de São
Lourenço. Retorno para o hotel através do Machico, que foi a primeira capital da ilha. Jantar e
acomodação no hotel.
Dia 4º (Qui): Funchal - Espanha
Café da manhã e traslado ao aeroporto de Funchal.
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Madeira

Extensão Madeira 6 dias
Dia 1º (Seg): Espanha - Funchal
Chegada à Funchal e traslado. Jantar e hospedagem no hotel.
Dia 2º (Ter): Funchal Tradicional – Opcional: Excursão Marítima. Noite Folclórica.
Após o café da manhã você visitará o famoso
mercado do Funchal com uma seleção impressionante de frutas e vegetais exóticos. Em seguida, visita a fábrica e a loja de bordados de
Patrício & Gouveia. Você verá a catedral da Sé,
depois visitará uma adega típica da Madeira,
acompanhada de uma degustação de vinhos.
Almoço. Opcional: Possibilidade de fazer uma
viagem de barco após a refeição (com suplemento). À noite, você vai desfrutar de um show
folclórico com um jantar típico. Acomodação
no hotel.
Dia 3º (Qua): Funchal - Excursão A Leste
Da Madeira
Café da manhã. Encontro no hotel e saída em
ônibus com guia acompanhante para uma excursão de dia inteiro a leste da ilha. Você vai chegar
ao Poiso e de lá para Pico do Arieiro (1,10 metros) de onde é possível admirar as magníficas
paisagens que cobrem grande parte da ilha.
Descerão para Riveiro Frío, um lugar conhecido por seus jardins e plantas endêmicas, bem
como seus viveiros de trutas. Você continuará
a Santana, uma cidade famosa por suas típicas
casas triangulares. Almoço. Retorno a Funchal

por Porto da Cruz e continuação até o extremo
Leste, onde poderá desfrutar de espectaculares
vistas panorâmicas da costa de Ponta de São
Lourenço. Retorno para o hotel através do Machico, que foi a primeira capital da ilha. Jantar e
acomodação no hotel.

1 Braga

Porto 2

Porto Moniz
Ponta Delgada

Santana

Sâo Vicente

Jardim do Mar

Dia 4º (Qui): Dia Livre – Opção De Visita
Ao Jardim Botânico
Dia livre. Opcional (com suplemento). Nós aconselhamos você a visitar um jardim botânico ‘’
Jardins de la Quinta do Lago ‘’. Jantar e acomodação no hotel.
Dia 5º (Sex): Funchal - Excursão A Oeste
De Madeira
Café da manhã. Dia dedicado à excursão de dia
inteiro a Porto Moniz, onde você vai descobrir a
costa oeste da Madeira. Começe o passeio na
vila de pescadores da Camara de Lobos e passe
pela Ribeira Brava, Ponta do Sol, Calheta, o platô
de Pau da Serra até chegar a Rabasal. Continue
pela costa norte até Porto Moniz. Siga a rota que
atravessa esta magnífica costa até chegar a São
Vicente. Almoço. Após o almoço você atravessará o vale até Encumeada de onde poderá observar o mar nos lados norte e sul da ilha. Antes
de retornar a Funchal, você vai parar no Cavo
Girao (o penhasco mais alto da Europa). Retorno
ao hotel. Jantar e acomodação no hotel.
Dia 6º (Sáb): Funchal - Espanha
Café da manhã e traslado ao aeroporto de Funchal.

1 Coimbra

Ponta de Sâo Jorge
Ponta do Pargo

Porto de Cruz
MADEIRA

Calheta

Machico
Ponta do Sol

Caniçcal

3+1 Lisboa

Santa Cruz

Câmara de Lobos
Funchal

Caniço

SI

PORTUGAL

Serviços incluídos

• Traslados aeroporto / hotel / aeroporto.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis da categoria selecionada.
• Meia-pensão em Coimbra e Braga.
• Transporte em ônibus de turismo durante todo o tour.
• Seguro de proteção e assistência internacional MAPAPLUS.
• Bolsa de Viagem entregue no destino.
Não Incluí
• Não inclui passagem aérea.
Pacote Plus
10 DIAS: LISBOA / LISBOA: 220 € INCLUI 6 REFEIÇÕES E 3 EXTRAS

• Jantar em Lisboa

REFEIÇÕES

EXTRAS

• Almoço na bodega Esporão
• Almoço em Guimarães
• Almoço em Tomar
• Almoço em Porto
• Almoço em Fátima

• Excursão Sintra e Cascais
• Visita e Degustação de Vinhos na Bodega
Esporão
• Show de Fados Portugueses
Hotéis Previstos ou similares

Cidades

Cat. Confort

Cat. Superior

Lisboa

Vip Marques / Vip Zurique

Marriot / Acores / Real Palacio

Coimbra

Tryp Coimbra

Tryp Coimbra

Braga

Mercure Braga

Mercure Braga

Porto

Park Hotel / Ibis Gaia

Ipanema Park / Vila Gale

Funchal

The Lince / Windsord / Enotel Quinta do Sol

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

$

15 Dic / 16 Mar

23 Mar / 06 Abr

Sup. Habitación
Individual

1.020

940

1.250

475

1.190

1.045

1.170

635

Tour

Categoría

07 Abr / 30 Jun

07 Jul / 25 Ago

01 Sep / 27 Oct

Tour 10 dias:
Lisboa / Lisboa
Iti: IB120

Categ. Confort

1.020

1.025

Categ. Superior

1.190

1.105

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

$

Tour
Extensión 6 dias:
Lisboa / Funchal
Iti: IB121
Extensión 4 dias:
Lisboa / Funchal
Iti: IB122

Categoría

04 Jun / 24 Sep (Salidas todos los lunes)

Sup. Habitación
Individual

Cat. Única

810

180

Cat. Única

600

110

Espanha / Portugal / Marrocos
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