
ENCANTOS DE PORTUGAL E SANTIAGO DE COMPOSTELA

Um  roteiro  pelos  principais  atrativos  da  nossa  terra  mãe.  Conhecendo  castelos,  palácios,
mosteiros, templos do império romano, vilas medievais e o Santuário de Fátima. Visitando Porto,
Guimarães,  Braga,  Aveiro,  Coimbra,  Alcoçaba,  Nazaré,  Óbidos,  Lisboa,  Evora,  Bairrada  e  a
famosa Serra da Estrela.

Tipo: Pacotes Internacionais

Saída: 08/06/2019 | Período: 08/06 A 18/06/19 | Duração: 11 DIAS/08 NOITES

DIA 1 - PORTO ALEGRE – LISBOA

Apresentação no aeroporto Salagado Filho para embarque no voo com destino a Lisboa.

DIA 2 – LISBOA

Recepção no aeroporto e traslado privativo para o hotel selecionado (Standard ou Superior). Resto
do dia livre. Hospedagem.

DIA 3 – LISBOA

Café da manhã buffet no hotel. Iniciamos a nossa visita à capital de Portugal, começando pelo
bairro monumental de Belém, de onde partiram outrora as grandes expedições à procura de novos
mundos. Fazemos uma primeira parada em frente ao Padrão dos Descobrimentos e à Torre de
Belém, símbolo da cidade.  Tempo livre para poder ir  provar os famosos pastéis  de Belém na
pastelaria que reclama a sua origem. Voltando ao centro histórico da capital de Portugal, iniciamos
um passeio pedestre pelas ruelas de Alfama com visita à Sé de Lisboa e atravessando a baixa
pombalina até à Praça D. Pedro IV, mais conhecida por “Rossio”. De novo no ônibus, subimos a
elegante Avenida da Liberdade até ao Marquês de Pombal a caminho do hotel. Resto do dia livre.
Hospedagem.

DIA 4 - LISBOA / ÓBIDOS / NAZARÉ / ALCOBAÇA / FÁTIMA

Após o café da manhã e o “check-out”, partimos rumo ao norte, fazendo a primeira parada na
bucólica vila de Óbidos, uma das mais bem preservadas vilas medievais de Portugal, que foi dote
de rainhas durante várias dinastias da história portuguesa. Fazemos um passeio pelas ruelas no
interior da muralha que envolvem toda a vila. Aproveite para provar o delicioso licor de cereja, a
“Ginjinha”,  servido  em  copo  de  chocolate.  Continuamos  a  nossa  viagem  passando  pela  vila
piscatória da Nazaré com parada no miradouro do Sítio com a fantástica vista sobre a vila e o
oceano atlântico.  Seguimos até Alcobaça para uma breve visita à igreja do mosteiro onde se
encontram os túmulos de Pedro e Inês para depois seguir até Fátima. Visita ao Santuário, um dos
mais importantes locais  de peregrinação da Europa,  que faz memória às aparições de Nossa
Senhora  aos  três  pastorinhos.  Jantar  e  Hospedagem  no  hotel  seleccionado  (Standard  ou
Superior).

DIA 5 - FÁTIMA / COIMBRA / AVEIRO / PORTO

Partida após o café da manhã em direcção a Coimbra, a cidade dos estudantes. Subimos até ao
topo  da  cidade  para  uma  visita  à  secular  universidade.  Seguimos  atravessando  a  região  da
Bairrada, até Aveiro, muitas vezes apelidada de “Veneza Portuguesa” por causa dos seus canais e



os típicos barcos “Moliceiros” que os percorrem. Tempo livre no centro para poder provar a doçaria
local numa das várias pastelarias: os tradicionais ”ovos-moles”. Continuamos ao longo da costa,
até ao Porto. Hospedagem no hotel selecionado (categoria Standard ou Superior).

DIA 6 – PORTO

Café da manhã buffet no hotel. No período da manhã vamos conhecer cidade “invicta”, a segunda
maior cidade de Portugal e capital do norte do país. Passeio pedestre descendo da Avenida dos
Aliados, passando pela estação de trem de São Bento com seus magníficos painéis de azulejo,
descendo a animada rua das Flores, até chegar ao bairro histórico da Ribeira, junto ao rio Douro,
que a UNESCO classificou como Patrimônio da Humanidade. Atravessamos a pé da famosa ponte
Luis I, toda construída em ferro, seguindo a escola de Gustavo Eiffel, até à outra margem, em Vila
Nova de Gaia, para visitar uma das mundialmente conhecidas caves de vinho do Porto, finalizando
a visita com uma degustação. Tarde livre para atividades de carácter pessoal. Possibilidade de
realizar passeios opcionais como o Cruzeiro das Pontes (com duração de 50 min) e umaNoite de
Fado e Folclore (com jantar regional).

DIA 7 - PORTO / SANTIAGO DE COMPOSTELA / BRAGA (420 Km)

Check-out após o café da manhã e partida para Santiago de Compostela, centro religioso e de
peregrinação desde a idade Média, em consequência da descoberta do túmulo de Santiago Maior
no séc. IX.  Visita ao centro com os seus belos edifícios históricos. Tempo livre para entrar na
famosa catedral onde está sepultado o Apóstolo, e para almoço. De tarde regresso a Portugal,
atravessando a província do Minho, até chegar a Braga, a cidade dos arcebispos, conhecida pelas
suas enumeras igrejas, das quais destacamos para visita a antiquíssima Sé de Braga no centro
histórico  e  o  Bom  Jesus  do  Monte,  na  encosta  da  Serra  do  Sameiro,  com  uma  majestosa
escadaria em granito e uma fantástica vista sobre a cidade e a região. Jantar e hospedagem nos
hotéis do complexo do Bom Jesus**** (santuário), ou similar.

DIA 8 - BRAGA / GUIMARÃES / DOURO / VISEU (220 KM)

Café da manhã no hotel. Visita a Braga, a cidade dos arcebispos, conhecida pelas suas inúmeras
igrejas,  das  quais  destacamos para  visita  a  antiquíssima Sé  de  Braga  no  coração  do  centro
histórico. Continuação até Guimarães, o “Berço da Nação”, onde nasceu D. Afonso Henriques, o
primeiro  rei  de  Portugal.  Passeamos  pelo  lindíssimo  centro  histórico  medieval  tombado  pela
UNESCO Patrimônio  Mundial  da  Humanidade.  Continuação da viagem,  deixando  a  região do
Minho para subir a Serra do Marão, no início da província de Trás-os-Montes, descendo depois a
encosta norte até chegar ao coração do Vale do Douro, onde se produz o mundialmente conhecido
Vinho do Porto. Visita com degustação a uma vinícola. Continuamos atravessando as Serras das
Meadas e do Montemuro, chegamos a Viseu, capital da Beira Alta e terra do lendário Viriato, que
aqui,  na outrora Lusitânia, combateu as invasões romanas. Hospedagem no Hotel Grão Vasco
****.

DIA 9 - VISEU / SERRA DA ESTRELA / BAIRRADA / LISBOA (340 Km)

Após o café da manhã no hotel, fazemos um passeio a pé pelo centro histórico da cidade para
visitar a lindíssima Sé. Partimos depois em direcção à Serra da Estrela, a mais alta montanha de
Portugal  continental.  No  sopé  da  serra  visitamos  uma tradicional  queijaria  onde  se  produz  o
famoso Queijo da Serra e fazemos uma degustação. Seguimos ao longo da cordilheira da serra,
atravessando a região demarcada dos vinhos do Dão até chegar à região da Bairrada. Parada
para um almoço tendo como menu o famoso “Leitão à Bairrada”. Após o almoço, continuação da
viagem  até  Lisboa,  onde  chegaremos  ao  final  da  tarde.  Hospedagem  no  hotel  seleccionado



(Standard ou Superior).

DIA 10 - LISBOA (DIA LIVRE)

Café da manhã buffet no hotel. Dia livre para compras e visitas a cidade.

DIA 11 – LISBOA

Após o café da manhã e em hora a determinar, traslado ao aeroporto internacional de Lisboa.

PACOTE NÃO INCLUI

- Bebidas e gastos pessoais;
- Gorjetas aos guias e motoristas;
- Serviço de assistência médica internacional, seguros;
- Passeios opcionais e qualquer outro serviço que não esteja citado como incluído no 
itinerário.

VOOS PREVISTOS

DATA VOO ORIGEM DESTINO SAÍDA CHEGADA

08 JUNHO TP118 POA LIS 19:45 10:60+1

18 JUNHO TP 117 LIS POA 10:55 18:15

VOOS PREVIST
Apresentação  para  embarque  com  no  mínimo  03  horas  de  antecedência.
Por se tratar de bloqueio aéreo de grupo com tarifa promocional, sendo necessário um número
mínimo de passageiros, os voos acima estão sujeitos a alterações sendo confirmados na entrega
do voucher.

NVESTIMENTO (POR PESSOA)

OBS:
Devido à constante variação tarifária dos bilhetes aéreos, os valores abaixo são referenciais e
estão  sujeitos  à  alteração  bem  como  confirmação  de disponibilidade para  os  serviços
mencionados.

VALORES
APTO DUPLO / TRIPLO*: 10x R$ 999,00

APTO INDIVIDUAL: 10x R$ 1.210,00

À vista 5% de desconto no dinheiro ou cheque.

VALORES PARA MENORES

Menores:
00 a 01 ano e 11 meses (colo): pagam somente taxa de embarque

02 a 10 anos (no mesmo apto dos pais em tpl): SOB CONSULTA



SEGURO
Seguros Viagem GTA válido para 11 dias

Plano Euro Max (até 75 anos): U$ 63,00

Plano Euro Max (a partir de 76 anos): U$ 95,00

*Devido ao Tratado de Schegen, todo turista na Europa é obrigado portar seguro viagem com
cobertura  mínima  EUR$  30.000.  Adicione  este  seguro  ao  pacote,  pois  desta  forma  o  guia
acompanhante da operadora poderá auxiliá-lo em caso de necessidade.

FORMAS DE PAGAMENTO

Pagamento sem juros no cheque em 10x (entrada + 09x) ou no cartão de Crédito em 8x(entrada
em dinheiro ou cheque + 07x).

TAXAS
Taxas de embarque R$ 660,00 paga na entrada.

Taxa de envio de remessas (IRRF) e ingressos: 10x R$ 85,00

 
UMENTAÇÃO

Passaporte válido com no mínimo 06 meses de validade.

Seguro viagem com cobertura mínima de EUR$ 30.000,00

OBSERVAÇÃO

- Os apartamentos na grande maioria dos hotéis, acomodam bem 02 pessoas. Ao acrescentar uma
cama,  extra  normalmente  inferior,  para  acomodar  um  terceiro  passageiro  pode  propiciar
desconforto, difícil circulação e utilização do banheiro, podendo ocasionar alguns atrasos para os
clientes.  Tendo em conta  estas  informações,  embora exista  a  opção de apartamentos  triplos,
nossa empresa não aconselha este tipo de hospedagem.

- Ingresso nos pontos de visitação não incluídos, exceto quando mencionados no item "PACOTE
INCLUI"
- Para o correto andamento da viagem, por motivo técnico ou força maior, a ordem dos programas
poderá ser alterada a critério da empresa ou do acompanhante responsável pela excursão, sem
prejuízo para o passageiro.

-Sugerimos separar € 3 a € 5,00 por dia/ por pessoa, valor recomendável na Europa para gorjeta
do motorista e da guia pagos localmente.

http://www.gtaassist.com.br/sitev2/planos/produtos_detalhes.asp?planoId=4715
http://www.gtaassist.com.br/sitev2/planos/produtos_detalhes.asp?planoId=4715

