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O MELHOR DE PORTUGAL  
COM SANTIAGO DE COMPOSTELA 

De: 14/10/2020 - Até: 23/10/2020 
TERRESTRE 
 
Dia 14/10 CHEGADA A LISBOA 
Chegada no aeroporto de Lisboa, recepção e traslado para o hotel. Tempo livre para os primeiros contatos com esta 
linda cidade, situada na margem norte do Rio Tejo, a poucos quilômetros do Atlântico. Sugerimos uma visita ao 
Castelo de São Jorge e/ou ao Parque das Nações, local onde se efetuou a Expo'98, com o seu Oceanário (um dos 
maiores do mundo). Jantar e hospedagem. 
Notas - 1) De modo a podermos garantir todos os serviços, a chegada a Lisboa deverá ser antes das 17h00. 2) 
Durante nossa estada em Lisboa serão realizados os seguintes passeios opcionais: passeio guiado a Queluz (visita do 
Palácio), Sintra, Cascais e Estoril e um jantar numa típica Casa de Fados com danças folclóricas do país. 
 
Dia 15/10 LISBOA 
Café da manhã e almoço no hotel. Pela manhã, visita panorâmica da cidade, incluindo a Praça Marquês de Pombal, 
Avenida da Liberdade, Praça dos Restauradores, Praça do Rossio e Baixa Pombalina. Continuação para o bairro 
histórico de Belém, onde se situam a Torre de Belém, o Padrão dos Descobrimentos, o Mosteiro dos Jerónimos 
(construído no séc. XVI por ordem de D. Manuel I) e a célebre Fábrica dos Pastéis de Belém, onde faremos parada 
para degustação. Tarde e noite livres para atividades de gosto pessoal ou para participar em nossos passeios 
opcionais. Hospedagem. 
 
Dia 16/10 LISBOA / ÓBIDOS / FÁTIMA / COIMBRA 
Após o café da manhã, saída de Lisboa em direção a Óbidos. Visita a pé pelas estreitas ruas e pequenas praças. 
Continuação da viagem para Fátima, onde teremos tempo livre para o almoço e para visita ao Santuário, um dos 
principais locais de peregrinação do mundo. De tarde, prosseguimos para Coimbra e visitamos a magnífica Biblioteca 
da Universidade, considerada uma das mais ricas do mundo. Breve visita da baixa da cidade, onde estão os bares, 
restaurantes, pastelarias e lojas desta cidade situadas nas margens do rio Mondego. Hospedagem e jantar. 
Nota: A visita da Biblioteca de Coimbra está sujeita a reconfirmação em virtude de poder não se efetuar por motivos 
relacionados com cerimônias oficiais, que inibam a entrada ao público em geral. 
 
Dia 17/10 COIMBRA / AVEIRO / ÍLHAVO / BRAGA / GUIMARÃES 
Café da manhã e saída para Aveiro, conhecida como a "Veneza de Portugal". Breve parada no centro para fotos. 
Continuação para Ílhavo, onde se produz a famosa Porcelana Vista Alegre. Parada e visita do Museu. Após a visita, 
continuação para o Norte de Portugal até Braga, começando pelo centro histórico desta cidade que é a capital da 
região do Minho e o centro religioso mais antigo do país. Breve passeio a pé no qual visitaremos a Praça da 
República, os lindos Jardins de Santa Bárbara e a histórica Rua do Souto. Tempo livre para almoço. De tarde, subimos 
ao Santuário do Bom Jesus no célebre bondinho de 1882 movido a água. Continuação da viagem para Guimarães, 
primeira capital do País. Na chegada, parada junto ao Castelo e à Capela de São Miguel. Passeio a pé pelo centro 
histórico, Patrimônio da Humanidade, tombado pela UNESCO. Hospedagem e jantar. 
 
Dia 18/10 GUIMARÃES / SANTIAGO DE COMPOSTELA / VALENÇA / PORTO 
Após o café da manhã, continuação em direção a Espanha. Atravessaremos a bela região do Minho e das "Rias Bajas" 
até Santiago de Compostela (centro religioso e de peregrinação, depois da descoberta do túmulo do apóstolo 
Santiago, no séc. IX). Tempo livre para visita da Catedral e para almoço. De tarde, viagem de regresso a Portugal. 
Entrada por Valença, com parada e tempo livre. Prosseguimento para o Porto, jantar e hospedagem. 
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Dia 19/10 PORTO 
Estadia em regime de café da manhã e jantar no hotel. Pela manhã, visita panorâmica da cidade (Av. da Boavista, 
Bairro da Foz, Ponte da Arrábida, Torre dos Clérigos, Avenida dos Aliados e Igreja da Lapa). Visita do interior da Sé-
Catedral do séc. XII e do interior da Estação de São Bento, ricamente decorada com painéis de azulejos. Restante do 
dia livre em que poderá apreciar o tradicional comércio da "baixa portuense". Sugerimos fazer um passeio de barco 
no rio Douro, para ver a cidade de um ângulo diferente, almoçando num restaurante de um bairro típico (opcional). 
 
Dia 20/10 PORTO / AMARANTE / REGIÃO DO DOURO / LAMEGO / VISEU 
Após o café da manhã, saída em direção a Amarante, terra de São Gonçalo, santo que ficou associado aos 
casamentos e à fertilidade e em cuja honra, no primeiro fim-de-semana de Junho, se realiza uma curiosa e secular 
festa (breve parada). Continuação por Mesão Frio, através da espetacular paisagem do vale do Douro, onde em 
terreno xistoso cresce a vinha do mais famoso vinho português - o Vinho do Porto. Passagem pela cidade de Peso da 
Régua, antigo centro de exportação vinícola, e parada em quinta local produtora de vinhos para visita e degustação. 
Chegada a Lamego, cidade antiga coroada pelo Santuário da Senhora dos Remédios. Tempo livre para almoço. Na 
chegada a Viseu, passeio a pé pelo encantador centro histórico. Nesta cidade nasceu Grão Vasco, grande pintor 
português. Hospedagem e jantar. 
 
Dia 21/10 VISEU / CASTELO BRANCO / ÉVORA 
Após o café da manhã, saída em direção à Serra da Estrela, a mais elevada montanha de Portugal continental, cujo 
ponto mais alto chega aos 1993 metros. Os rebanhos que vivem nesta região têm contribuído para a economia local 
fornecendo lã para a indústria têxtil e leite para o mais conhecido queijo português - o "queijo da serra". Visita de 
uma queijaria. Continuação pela cidade da Covilhã e chegada a Castelo Branco, cuja principal atração é o Jardim do 
Palácio Episcopal (entrada). Tempo livre para almoço. De tarde, continuação da viagem por Portalegre e Estremoz 
para Évora, rodeada de muralhas e considerada Patrimônio Mundial pela UNESCO. Hospedagem e jantar. 
 
Dia 22/10 ÉVORA / LISBOA 
Café da manhã. Pela manhã, visita de Évora, com destaque para o Templo Romano, a Praça do Giraldo e a Igreja de 
São Francisco, com a sua Capela dos Ossos (visita). Em hora a indicar localmente, saída para uma vinícola do Alentejo 
onde teremos uma visita, seguida de almoço enogastronômico de despedida da viagem regado com alguns dos 
vinhos mais emblemáticos da Herdade. De tarde, continuação pela rodovia, com uma paisagem completamente 
dominada por sobreiros, azinheiras e oliveiras. Entrada em Lisboa pela ponte sobre o Rio Tejo. Hospedagem. 
 
Dia 23/10 SAÍDA DE LISBOA 
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 horas, 
conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto. Feliz viagem de regresso. 
 
Serviços incluídos  

 9 Cafés da manhã buffet e 9 refeições em restaurantes locais ou hotéis (incluindo almoço enogastronômico 
de despedida em herdade local com visita e degustação). 

 Circuito em ônibus de turismo. 
 Traslados de chegada e saída (traslados estão incluídos somente se recebermos a informação dos voos até 

15 dias antes do início da viagem). 
 Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados. 
 Taxas hoteleiras e de serviço. 
 Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa). 
 Acompanhamento durante toda a viagem por um guia Abreu em idioma português. 
 Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: Lisboa e Porto. 
 Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso Guia: Belém, Óbidos, Coimbra, Aveiro, Ílhavo, Braga, 

Guimarães, Santiago de Compostela, Valença, Amarante, Peso da Régua, Lamego, Viseu, Serra da Estrela, 
Castelo Branco e Évora. 

 Entradas em museus e monumentos de acordo com o itinerário: Santuário de Fátima, Biblioteca de Coimbra, 
Museu da Vista Alegre, Sé do Porto, Jardim do Palácio Episcopal e Capela dos Ossos. 

 Degustação de Pastel de Belém. 
 Subida no bondinho movido a água até ao Santuário do Bom Jesus de Braga. 
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 Visita e degustação de vinho em uma Quinta na Região do Douro. 
 Visita de uma queijaria na região da Serra da Estrela. 
 Fones de ouvido para maior conforto durante as visitas. NOTA: As refeições não incluem bebidas. 

 
Serviços excluídos  

 Extras de carácter pessoal; 
 Gratificações; 
 Comidas e bebidas não mencionadas; 
 Tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído; 

 
Hotéis previstos: 
Lisboa Dom Pedro Lisboa, Iberostar Lisboa 
Coimbra Vila Galé Coimbra 
Guimarães Hotel de Guimarães 
Porto Sheraton Porto Hotel & Spa 
Viseu Montebello Viseu Congress Hotel 
Évora Vila Galé Évora 
 
 

Preços terrestre base  

Single Duplo

P/pessoa EUR 2.215,00 EUR 1.615,00  
 
 
 
 

 

Notas IMPORTANTE: 

 

 Os preços foram calculados com base em médias de tarifas de hotéis sujeitas a disponibilidade/alteração 
quando da reserva. 

 Caso o número “base” de passageiros não seja atingido os valores serão recalculados para a base fechada; 
 Para o transfer é considerada 01 mala/pax 

 

FORMA DE PAGAMENTO * ATENÇÃO AOS FINANCIAMENTOS:  

 À vista (depósito bancário) 
 Entrada 20%  e saldo em 9x sem juros nos cartões de crédito, ou boleto (aéreo + terrestre). 
 Entrada 20% e saldo em 5x sem juros nos cartões de crédito,  ou boleto (somente terrestre). 
 Parcelas mínimas de R$300,00 para parcelamento nos cartões de crédito. 

Valores em dólares americanos / euros que deverão ser convertidos em reais ao câmbio do dia do 
pagamento. 

 Pagamento no cartão deve ser encaminhado autorização preenchida e assinada, copia do cartão e do 
documento frente e verso 

 Pagamento no boleto serão aprovados mediante ficha anexa preenchida, após aprovação o passageiro 
precisa assinar a ficha original e a mesma precisa ser enviada pelo correio para efectivação da proposta. 

**Atenção: pagamento em débito em conta ou boleto não pode ser aceito se a viagem iniciar em menos de 31 dias a partir da 

data do recebimento.** 

 >>>>>>Financiamento Santander<<<<<< 

Caso não recebamos a documentação original em até 7 dias corridos após a aprovação da ficha, o financiamento 

será cancelado e deverá ser solicitado novo financiamento, considerando os novos valores de acordo com a 

variação cambial, caso haja. 
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AEREO REGULAR ( nâo reservado) 
TP   82 13OCT GRULIS 1530  0520   
TP   83 23OCT LISGRU 1655   2305  
 
Tarifa USD 1.168,75 
Taxas USD 62,60 
Total USD 1.231,35 
 

 Comissionamento: 13%  aéreo (sem taxas) + terrestre (enviar nota fiscal original) 
 Comissionamento: 12%  somente terrestre (enviar nota fiscal original) 

 
 

 
 
 
 
 


