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 Portugal
CATEDRAL DE LISBOA

PORTO

Dia 1º Porto  
• Domingo  
Chegada a Porto e traslado ao hotel. 
Alojamento. Jantar não incluído.  

Dia 2º Porto  
• Segunda-feira – Café da manhã + almoço + 
jantar.  
Começaremos o dia com a visita 
guiada de Porto, situado à beira do 
rio Douro. Visita da igreja de São 
Francisco e do Palácio da Bolsa com 
o magnífico salão “árabe”. Passare-
mos pelo bairro de Ribeira, declara-
do Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO. Visitaremos uma bodega 
de vinhos e degustaremos os famo-
sos vinhos de Porto. À Tarde excur-
são a Guimarães considerada como 
o berço do país. Tempo livre para visi-
tar por sua conta o palácio dos 
duques de Bragança. Regresso a 
Porto. Alojamento.  

Dia 3º Porto/Coimbra/Batalha/ 
Fátima  
• Terça-feira – Café da manhã + almoço + jantar.  
Saída para Coimbra. Visita de Coim-
bra para ver a parte Alta ou Almedina, 
a parte Baixa e os bairros junto ao rio. 
Entrada na igreja de Santa Cruz de 
Coimbra. Seguimos rota para Batal-
ha para admirar o mosteiro de Santa 
Maria da Vitória, obra prima da arte 
manuelina gótica. Visita do interior 

Este Programa Inclui: 
- Transporte em ônibus privado com guia acompanhante. 
- Traslados de chegada e saída. 
- Alojamento nos hotéis indicados ou similares com café da 
manhã incluído. 
- 4 almoços e 4 jantares (menus turísticos de 3 pratos incluindo 
1 bebida, agua da torneira e pão). 
- Visita com guia local em Porto, Lisboa, Coimbra e Óbidos. 
- Visitas previstas no programa. 
- Entradas: Igreja dos Jerónimos, degustação dos pastéis de 
Belém, Palácio Real de Sintra, Monastério de Santa Maria da 
Vitoria em Batalha, Casas de Aljustrel em Fátima, Igreja de São 
Francisco, Palácio da Bolsa e degustação de vinhos em Porto, 
Igreja de Santa Cruz de Coimbra. 
- Seguro de viagem. 
Este Programa Não Inclui: 
- Voos. 
- Extras o qualquer outro serviço não especificado no programa 
- Jantar do primeiro dia NÃO incluído.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 

Lisboa: Real Parque 4* / 3K Barcelona 4* / Sana Metropolitan 4* 
Oporto: Axis Business 4* / Black Tulip 4* /  
Belver Hotel Beta Porto 4* / Holiday Inn Porto Gaia 4* /  
Golden Tulip Porto Gaia 4* 
Fatima: Lux Fatima 4* / Lux Fatima Park 4* / Luna Fatima 4* 

A lista de hotéis definitiva será informada 15 dias antes do 
início dos serviços.

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Todas as saídas estão garantidas em espanhol, porém devido o 
grande fluxo de passageiros brasileiros, algumas saídas pode-
rão ser bilíngues espanhol/português.  
- O programa pode modificar-se quanto à ordem das estadias, 
mas sempre respeitando o conteúdo do mesmo e em tal caso 
se comunicará com antecedência a saída. Este circuito não dis-
põe de quartos triplos.

do monastério. Continuação para 
Fátima, que se tornou conhecida 
pelas aparições de Nossa Senhora de 
Fátima a três crianças em 1917. Hoje 
em dia o Santuário de Fátima e da 
Basílica das Aparições atraem milhares 
de peregrinos de todo o mundo. Visi-
ta das casas de Aljustrel (a 3 km do 
Santuário), onde viveram as crianças 
da aparição. Alojamento.  

Dia 4º Fátima/Óbidos/Sintra/Lisboa  
• Quarta-feira – Café da manhã + almoço + jantar.  
Pela manhã saída para Óbidos e visi-
ta desta cidade conhecida pelo seu 
centro histórico, completamente cer-
cado por uma muralha fortificada. 
Almoço em Negrais. À tarde excur-
são a Sintra para visitar o Palácio 
Real e explorar a cidade ao seu pra-
zer. No caminho para Lisboa passare-
mos por Cascais e Estoril. Alojamen-
to em Lisboa.  

Dia 5º Lisboa  
• Quinta-feira – Café da manhã + almoço + jantar.  

Visita guiada de Lisboa. Descobrire-
mos o Bairro de Alfama, o bairro 
mais velho de Lisboa. Visitaremos a 
“Baixa”, o coração da cidade e distri-
to comercial de Lisboa assim como 

outros monumentos importantes: a 

Torre de Belém e o Mosteiro dos 
Jerônimos (visita do interior). No 
bairro de Belém realizaremos uma 

degustação dos famosos pastéis de 
Belém. Tarde livre. Alojamento.  

Dia 6º Lisboa  
• Sexta-feira • Café da manhã.  

Dia livre. Alojamento.  

Dia 7º Lisboa  
• Sábado • Café da manhã 

Tempo livre até o traslado ao aero-

porto.

HOTÉIS  
4*

Incluindo 6 CAFÉS DA MANHÃ,  
4 ALMOÇOS, 4 JANTARES e 7 VISITAS
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DATAS DE SAÍDA 2019 (DOMINGOS) 

- Junho: 2, 9, 16, 23 e 30 - Julho: 7, 14, 21 e 28 
- Agosto: 4, 11, 18 e 25 - Setembro: 1, 8, 15 e 22
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●

Sintra
●

Cascais
●

Estoril

●
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●
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●
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●

Coimbra●
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●

Cód. 25206AR 7 dias 
(6 noites de hotel) 

845€ 
972USD

desde

Suplementos 
Preço voo Madri/Porto-Lisboa/Madri  
(sem taxas, aproximado) desde ................................................................... Consultar 
Taxas de aeroporto ........................................................................................ Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo................................................................................................. 845 

Suplemento quarto individual ....................................................................... 325


