
O MELHOR DE PORTUGAL + SANTIAGO DE COMPOSTELA (ESPANHA)

08  a 17 de outubro de 2018 – 10 dias

08/10 (seg) – Porto Alegre / Lisboa
Embarque em voo com destino a Lisboa. Companhia aérea e conexões a definir. 

09/10 (ter) - Lisboa 120km Fátima
Chegada  em  Lisboa  em  horário  a  definir.  Recepção  e  de  ônibus  seguiremos  para  Fátima.  Tempo  livre  para
descanso e primeiras visitas e devoções, e celebração da primeira Missa de nossa peregrinação. Jantar no hotel. 

10/10 (qua) – Fátima
Dia inteiro dedicado às devoções à Nossa Senhora de Fátima. Em 2017 comemoramos o Centenário das Aparições
de Nossa Senhora aos pequenos pastores. Celebração da Missa e visita a Aljustrel, local onde viveram os pastores
videntes. Almoço e jantar incluídos. 

11/10 (qui) – Fátima / Coimbra / Lamego
Café  da  manhã no hotel  e saída  em direção  à  cidade  de Coimbra.  Conhecida pela  sua  antiga  e  imponente
universidade,  fundada  em  1290  pelo  Rei  Dom  Dinis,  foi  classificada  pela  UNESCO  como  Patrimônio  da
Humanidade. Possibilidade de visita da sua monumental biblioteca, mandada construir pelo rei D. João V. Passeio
a pé pelo centro da cidade e visita da Sé episcopal do séc. XII e da Igreja de Santa Cruz onde está sepultado o rei-
fundador de Portugal, Dom Afonso Henriques. Celebração da Missa. Possibilidade de visitar o convento carmelita
onde a Bem-aventurada Irmã Lúcia, vidente de Fátima, morreu. Continuação da viagem até a histórica cidade de
Lamego.  Visita  da  Catedral  e  do  Santuário  de  Nossa  Senhora  dos  Remédios,  conhecida  pelo  seu  escadório
monumental, com 686 degraus, desenvolvendo-se em nove lances, ornamentados com capelas, estátuas, fontes e
obeliscos. Num desses patamares - o chamado "Pátio dos Reis" -, destacam-se as imagens de dezoito reis de Israel,
pertencentes à árvore genealógica da Virgem Maria. Chegada ao hotel, jantar e pernoite

12/10 (sex) – Lamego / Guimarães / Braga / Porto
Café da manhã no hotel e saída em direção a Guimarães, conhecida como “berço da nação” portuguesa por aqui
ter nascido o rei-fundador de Portugal, Dom Afonso Henriques, e daqui ter começado a conquista do território
que hoje é Portugal. Visita do castelo medieval, da Igreja de São Miguel (onde foi batizado o 1º rei de Portugal) e
do centro da cidade classificado como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, destacando-se a igreja de Nossa
Senhora da Oliveira. Celebração da  Missa. Saída em direção a Braga conhecida como a Cidade dos Arcebispos
Primazes das Espanhas, por aqui ter sido fundada a primeira Sé por Santiago Maior e aqui ter deixado como seu
primeiro Bispo São Pedro de Rates.  À tarde visita da Sé mais antiga da Península Ibérica onde estão sepultados os
pais  do  rei-fundador  de  Portugal.  Visita  também  do  seu  museu  onde  se  encontra,  segundo  a  tradição,  a
Cruzprocessional levada por Pedro Álvares Cabral na descoberta do Brasil. Também iremos ao Santuário do Bom
Jesus,  referência do Barroco português e conhecido pela sua monumental  escadaria.  Serviu de inspiração ao
Santuário do Bom Jesus de Matosinhos na cidade de Congonhas, em Minas Gerais, no Brasil. Possibilidade de
visita do Santuário de Nossa Senhora do Sameiro, importante lugar de peregrinação mariana no norte de Portugal.



Chegada ao hotel na cidade do Porto. Hospedagem e jantar.

13/10 (sab) –  Porto  232km   Santiago de Compostela
Café da manhã.  Visitaremos a bela cidade do Porto, situada na foz do rio Douro esta cidade é desde as suas
origens o mais importante porto comercial da costa atlântica do norte da Península Ibérica. A cidade do Porto é
um conjunto arquitetônico de valor excecional classificado Patrimônio da Humanidade em 1996. Destaque para a
Sé episcopal, de origem medieval, Avenida dos Aliados, a monumental Torre dos Clérigos, Avenida da Boavista,
Bairro da foz, Ponte de ferro D. Maria (construída por Eiffel). Almoço no cais de Gaia. Visita de uma cave de vinhos
do Porto e degustação. Realização de um passeio de barco no rio Douro, numa réplica de um barco Rebelo, que
permite uma maravilhosa vista da cidade do Porto. Estes barcos faziam o transporte das barricas do vinho do
Porto das quintas, onde era produzido, até Gaia e Porto, onde eram armazenados e comercializados. No meio da
tarde, seguimos viagem para a região da Galícia na Espanha, chegando a Santiago de Compostela. Hospedagem no
hotel e jantar.

14/10 (dom) – Santiago de Compostela
Café da manhã. Realização de um tour a pé,  tendo como atração principal a grande Catedral com suas
quatro fachadas, onde está o corpo do Apóstolo  São Tiago, e suas relíquias. Celebração da MISSA. Tarde
livre. Jantar no hotel. 

15/10 (seg) – Santiago de Compostela  300km   Aveiro  250km  Lisboa
Café da manhã. Seguiremos nossa viagem para Aveiro, conhecida como a Veneza de Portugal. Visita panorâmica
da cidade, incluindo passeio de moliceiro pelos canais. No final do dia, chegada a Lisboa. Hospedagem e jantar no
hotel.

16/10 (ter) – Lisboa
Café da manhã no hotel. Saída para city tour passando pelo Bairro Baixa reconstruída após o grande terremoto de
1755. Visita a Praça do Rossio, Teatro Nacional, Estação de Comboios (trens) e a Augusta (rua de pedestres) que
além de restaurantes e tradicionais cafés liga o Rossio a imponente Praça do Comércio. Em Alfama apreciaremos
antigas construções. Celebração da Missa na Igreja de Santo Antônio. No famoso bairro de Belém ponto de onde
partiam as caravelas, visita a Torre de Belém e o Padrão dos Descobrimentos (Monumento Infante D. Henrique),
homenagem aos heróis da navegação portuguesa. Visitaremos o Mosteiro dos Jerônimos, onde estão os túmulos
de Vasco da Gama e Camões e vista da Ponte 25 de Abril inaugurada sobre o rio Tejo em 1966 e liga Lisboa a
cidade de Almada. À tarde, visita à famosa Casa dos Pastéis de Belém, com tempo para os que desejarem tomar
um café acompanhado desta iguaria. Retorno ao hotel jantar e pernoite.

17/10 (qua) – Lisboa / Porto Alegre 
Café  da  manhã  e  em  horário  oportuno,  traslado  para  o  aeroporto.  Embarque  em  voo  para  Porto  Alegre.
Companhia aérea e conexões a definir. 



C O N D I Ç Õ E S     G E R A I S
PROGRAMA COMPLETO: (aéreo  +  terrestre em apartamento duplo)

 < preços por pessoa – mínimo 30 passageiros >
Serviço Valor

Passagem aérea + taxas de embarque US$ 1.360,00

Parte terrestre € 2.095,00

Suplemento para apartamento individual  – € 520,00

(somente para as pessoas que desejam ficar sozinhas no quarto)

O preço inclui:
 Passagem aérea de ida e volta desde Porto Alegre em classe econômica.

Companhia aérea a definir. 
 Transporte de UMA MALA de até 23Kg por pessoa nos aviões e ônibus
 Taxas de embarque nos aeroportos
 Hotéis de categoria turística superior (3 e 4 estrelas)
 Serviço de carregadores de malas nos hotéis: na entrada e saída (uma mala

por pessoa)
 Regime de meia pensão (café da manhã e jantar) em todo o roteiro
 2 almoços durante o tour, indicados no itinerário
 Serviço de ônibus luxo durante toda a viagem
 Passeios conforme os mencionados no programa
 Guias locais em português
 Ingressos: Santuário  Nossa  Senhora  dos  Remédios  (Lamego),  Castelo  de

Guimarães, Igreja de São Miguel, Sé em Braga, Catedral de Santiago, Passeio
de moliceiro em Aveiro, Passeio de barco no Porto, visita à vinícola no Porto,
Torre de belém em Lisboa

 Acompanhante Unitur desde Porto Alegre
 Gorjetas a guias e motoristas
 Kit de viagem: Bolsa, etiquetas de malas, lenço, etc
 Cartão  de  assistência  de  viagem  médico-hospitalar  TRAVEL  ACE  com

cobertura de  80 Mil Dólares

 O preço não inclui:
 Passaporte 
 Refeições “a la carte” e bebidas
 Passeios opcionais
 Todos os itens que não estão na

coluna de serviços incluídos

Condições de pagamento e inscrições:
 A inscrição será confirmada mediante o pagamento da taxa de €200,00 (Duzentos Euros) que constitui parte do

pagamento do pacote, devendo, portanto, ser deduzida no acerto final do mesmo. Os valores deverão ser pagos em
reais de acordo com o câmbio da Unitur no dia do pagamento.

 A passagem aérea poderá ser parcelada no cartão de crédito nas condições em que a cia. aérea estiver operando no
período da emissão da mesma (atualmente em 10 vezes sem juros), o que deverá ocorrer até 60 dias antes da
viagem.

 Há ainda a alternativa de uma cobrança mensal sem juros, ao longo dos meses que antecedem a viagem, que pode
ser paga em qualquer agência bancária, de valor estabelecido pelo próprio interessado. Estes valores, convertidos
em euros no dia do pagamento, constituem um crédito que, mensalmente, vão abatendo o valor do pacote. Os
interessados nesta modalidade de pagamento antecipado mensal, deverão entrar em contato com a Unitur o quanto
antes.

 IMPORTANTE: os valores acima, embora exatos, podem sofrer alterações devido a vários fatores que independem
da nossa vontade, tais como: aumento das tarifas aéreas internacionais, variações bruscas nas cotações cambiais do
dólar e do euro, etc.


