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Portugal
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Dia 1º Lisboa  
• Segunda-feira 
Chegada ao aeroporto de Lisboa e 
traslado ao hotel. Check-in (se che-
gar ao hotel antes que possa fazer o 
check-in, o hotel lhe dará a possibili-
dade de guardar sua bagagem). Alo-
jamento. 
Dia 2º Lisboa/Sintra/Cascais/Estoril  
• Terça-feira • Café da manhã  
Visita de Lisboa. Nossa primeira 
parada será em Belém, o bairro his-
tórico que simboliza a era de ouro 
dos Descobrimentos Portugueses. 
Aqui, podemos contemplar a Torre 
de Belém e o “Padrão dos Descobri-
mentos”. Em seguida, visitaremos a 
Igreja do Mosteiro dos Jerônimos,  
e o Museu Nacional dos Carros (às 
segundas-feiras, as duas visitas serão 
substituídas pelo Palácio Nacional 
D'Ajuda). Continuaremos para Alfa-
ma, o bairro mais antigo e pitoresco 
de Lisboa. Em seguida, percorrere-
mos o centro da cidade para admirar 
as praças mais importantes de Lis-
boa, terminando na praça Marquês 
de Pombal. Tempo livre para o almo-
ço (não incluído). À tarde, seguire-
mos para Sintra. Caminharemos por 
suas ruas medievais e visitaremos o 
Palácio Nacional de Sintra. Em 
seguida, iremos ao Cabo da Roca, o 
ponto mais ocidental da Europa. Vol-
tando ao longo da costa, passaremos 
por Cascais e o Estoril. Regresso a 
Lisboa. Alojamento. 
Dia 3º Lisboa/Porto 
• Quarta-feira • Café da manhã  
Traslado à Estação Ferroviária de Lis-
boa Oriente (Lisboa) onde tomare-
mos o trem Alfa Pendular até a 
Estação Porto/Campanhã. Chegada 
e traslado ao hotel.  Tempo livre para 
o almoço (não incluído). À tarde, 
passaremos pelos lugares mais 
importantes como a Catedral, o 
Mercado do Bolhão, o Mirante da 
Serra do Pilar, a Praça da Batalha, a 
rua só para pedestres de Santa Cata-
rina, a centenária Livraria Lello, a 
Torre dos Clérigos, a estação ferroviá-
ria de São Bento, o rio Douro e muito 
mais. Visita de uma das mais famo-
sas adegas de vinho do Porto onde 
teremos a oportunidade de provar 
alguns dos melhores vinhos. Regres-
so ao hotel. Alojamento. 
Día 4º Porto/Braga/Guimarães/ 
Porto  
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço 
Saída até a região do Minho, consi-
derada a região mais verde de Portu-
gal. Chegada em Braga, a terceira 
maior cidade de Portugal. Aqui, des-

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Categoria 3* 
Lisboa: Miraparque - Porto: Da Bolsa 
Categoria 4* 
Lisboa: HF Fenix Urban - Porto: Porto Trindade 
Categoria 5* 
Lisboa: Eurostars Parque - Porto: Porto Palácio

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a condições particulares (C.E.E.C.) 
- Em caso de reclamação, o guia acompanhante deve ser infor-

mado no momento, para solucionar o problema “in situ”. Se 
isso não for possível, a reclamação deve chegar ao responsável 
dentro de 7 dias após o término da viagem. 

- A ordem dos serviços pode ser modificada sem aviso prévio 
por razões técnicas, mas sempre respeitando o conteúdo do 
programa. 

Gastos de cancelamento: 
- Entre 35 e 21 dias antes da saída: 25% do importe total da viagem 
- Entre 20 e 8 dias antes da saída: 50% do importe total da viagem 
- 7 dias ou menos antes da saída ou no show: 100%.

cobriremos a magnificência da Cate-
dral de Braga, considerada a mais 
antiga de Portugal, e o famoso San-
tuário de Bom Jesus. Depois, viajare-
mos para a cidade de Guimarães, 
onde visitaremos o imponente Cas-
telo e caminharemos pelas ruas 
medievais do centro histórico decla-
rado Patrimônio Mundial pela UNES-
CO. Regresso a Porto. Alojamento.  
Dia 5º Porto/Amarante/Pinhão/ 
Porto (Vale do Douro)  
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço 
Saída em direção Amarante, conhe-
cida por suas belas casas, igrejas 
seculares e produção de vinho verde. 
Nesta cidade encantadora, visitare-
mos a incrível igreja de São Gonça-
lo e contemplaremos as maravilhosas 
ruas do centro histórico. Nossa visita 
continuará na região vinícola do 
Douro, famosa por seus belos vinhe-
dos, pelo rio Douro e os deliciosos 
vinhos do Douro e do Porto. Em 
seguida, visitaremos o mirante de 
São Leonardo da Galafura, onde 
poderemos desfrutar de uma vista 
privilegiada e inesquecível sobre o rio 
Douro. Após um delicioso almoço 
saída para Pinhão, cidade conhecida 
por sua impressionante paisagem, 
também abriga alguns dos viniculto-
res mais importantes do Douro. Aqui, 
desfrutaremos de um belo cruzeiro 
panorâmico a bordo de um barco 
tradicional “Rabelo” (barco típico), 
navegando em direção a Romaneira, 
tendo a fantástica oportunidade de 
contemplar paisagens naturais e 
bonitos vinhedos, que não são visí-
veis das estradas nacionais. Depois, 
caminharemos pelas ruas pitorescas 
do Pinhão e visitaremos uma das 
vinícolas (Finca de vinho) mais famo-
sas, chamada "Quinta", com uma 
degustação de vinhos doces. Regres-
so a Porto. Alojamento. 
Dia 6º Porto/Aveiro/Coimbra/Lisboa  
• Sábado • Café da manhã  
Saída até Aveiro, também conhecida 
como "Pequena Veneza de Portu-

gal". Em Aveiro, poderemos apreciar 
seus magníficos edifícios Arte Nouve-
au, cobertos com azulejos de estilo 
português, e degustar os deliciosos 
ovos moles, um doce típico conven-
tual feito com ovos e açúcar. Em 
seguida, iremos para Coimbra, a 
Cidade dos Estudantes. Aqui podere-
mos admirar a Universidade de 
Coimbra, uma das universidades 
mais antigas da Europa e sua biblio-
teca barroca (Biblioteca Joanina), 
considerada uma das mais originais e 
espetaculares do gênero na Europa. 
Andando pelo centro da cidade, 
apreciaremos a cerâmica de Coim-
bra. No final do dia, traslado privado 
para a estação de trem de Coimbra 
para sair de trem até Lisboa. Ao 
chegar a Lisboa, traslado ao hotel. 
Alojamento.  
Dia 7º Lisboa/Óbidos/Nazaré/ 
Batalha/Fátima/Lisboa 
• Domingo • Café da manhã  
Saída em direção de Óbidos, cercada 
por muralhas medievais. Caminhare-
mos por suas belas ruas e contem-
plaremos suas casas brancas rústicas 
e seu belo e rico artesanato. Depois, 
seguiremos para Nazaré, uma típica 
cidade de pescadores. Caminhare-
mos por suas ruas estreitas, e explo-
raremos o famoso lugar  onde pode-
remos desfrutar de vistas deslum-
brantes sobre o oceano e Nazaré. 
Continuação à Batalha onde visita-
remos a Igreja do Mosteiro da 
Batalha, declarada Patrimônio Mun-
dial pela UNESCO. Por fim, visitare-
mos Fátima e seu famoso Santuá-
rio, considerado um dos maiores san-
tuários católicos do mundo, com a 
Capela das Aparições e a Basílica. 
Terão tempo livre para participar da 
Santa Missa. Regresso a Lisboa. Alo-
jamento. 
Dia 8º Lisboa 
• Segunda-feira • Café da manhã  
No horário programado, traslado ao 
aeroporto de Lisboa. Fim dos nossos 
serviços. 
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DATAS DE SAÍDA 2020 (SEGUNDA-FEIRA) 
Abril: 13 e 27 - Maio: 11 e 25 - Junho: 8 e 22 
Julho: 6 e 20 - Agosto: 3, 17 e 31 - Setembro: 14

Obidos
l

Sintra l

Cascais
l

Estoril
l

Lisboa
l

Fátima
l

Batalha
l

Coimbral

Cód. 00106I

8 dias 
(7 noites de hotel) 

desde 1.625 USD

Categoria 3* 1.625 485 
Categoria 4* 1.830 670 
Categoria 5 2.050 850

Categoria Hotel base quarto duplo supl. indiv.

Suplementos 
Preço voo Madri/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 ... 33 

*Possibilidade de realizar o roteiro em outras datas, rogamos consultar.

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Guimaraes
l

Braga
l

Porto
l

Pinhaol

Amarante
l

Aveiro l

Nazaré
l

Este Programa Inclui: 
- 7 noites de estadia na categoria de hotel escolhido 

com de café da manhã buffet em Lisboa e no Porto. 
- Transporte confortável e moderno durante todo o 

percurso. 
- Guia de turismo em espanhol durante os passeios. 
- Todos os traslados. 
- Bilhetes de Trem FAST "classe turística" Lisboa/Porto 

e Coimbra/Lisboa. 
- Entrada para os seguintes monumentos: Igreja do 

Mosteiro dos Jerônimos, Museu das Carruagens (ou 
Palácio Nacional D'Ajuda), Palácio Nacional de Sintra, 
Santuário Bom Jesus e Catedral de Braga e Castelo 
de Guimarães. 

- Visita e prova de vinhos em uma vinícola no Porto e 
em uma fazenda no Vale do Douro. 

- Cruzeiro panorâmico de 1 hora em Pinhão. 
- Almoço incluído no 4º e 5º dia. 
- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Taxas de turismo em Lisboa (1 € aprox. Pessoa / 

noite) e no Porto (2 € aprox. Pessoa / noite) 
- Voos internacionais 
- Qualquer outro serviço não mencionado no item inclui.

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ, 
2 ALMOÇOS e 15 VISITAS

ITINERÁRIO VERSÃO SEGUNDA-FEIRA 


