
 

 

O MELHOR DE PORTUGAL & ESPANHA 

Junho de 2021 – 15 dias 

Coordenação: Marilene Weber – Santa Maria / RS 

 

13/06 (dom) - Porto Alegre / Lisboa 

Embarque no início da noite em voo com destino a Lisboa com a TAP. 

 

14/06 (seg) –  Lisboa 

Chegada em Lisboa no final da manhã. Recepção e traslado para o hotel. Ocupação dos quartos a 

partir das 15h. Tempo livre para descanso e já ir descobrindo a cidade. Jantar no hotel.  

 

15/06 (ter) –  Lisboa    120km   Fátima 

Café da manhã. Visita a Lisboa. No bairro da Baixa, o coração da cidade, apreciaremos a bela Praça 

do Rossio e suas edificações históricas como; o Teatro Nacional; o elegante calçadão da Rua 

Augusta e a Praça do Comércio. Também veremos Alfama, o bairro mais antigo de Portugal, que 

mostra ainda hoje traços da colonização árabe. Margeando o Tejo, veremos a Torre de Belém; o 

Padrão dos Descobrimentos, monumento aos heróis portugueses das grandes navegações, o 

esplêndido Mosteiro dos Jerônimos e o curioso Museu dos Coches. À tarde chegaremos em 

Fátima. Tempo livre para conhecer o santuário e devoções pessoais. Hospedagem no hotel. Após o 

jantar, os que desejarem poderão participar do Rosário Luminoso.  

 

16/06 (qua) –  Fátima   86km  Coimbra  62km  Aveiro    75km   Porto 

Café da manhã. De ônibus seguiremos em direção ao norte do país. Nossa primeira parada será 

em Coimbra, esta bela cidade situada no topo de uma colina, às margens do rio Mondego. 

Conheceremos sua importante universidade, fundada em 1290; a Capela de São Miguel, o 

Campanário e o Paço do séc. XVI, além do centro histórico com suas graciosas ruas estreitas. 

Visitaremos também o famoso convento de Santa Clara.  Na sequência seguiremos para Aveiro, a 

Veneza portuguesa, onde passearemos num barco moliceiro pelos canais que entram na cidade. 

Podemos provar igualmente os doces típicos de Aveiro, os ovos moles, numa das inúmeras 

pastelarias. Depois do cruzeiro de barco, visitaremos a Costa Nova, uma ilha que faz parte de 

Aveiro e onde se encontram as únicas e famosas casas de pescadores coloridas às riscas de várias 

cores.  Chegada no Porto, hospedagem no hotel e jantar.  

 

17/06 (qui) –  Porto  

Café da manhã no hotel. City tour pela segunda maior cidade de Portugal, incluindo o encantador 

e histórico bairro da Ribeira, às margens do Rio Douro, com seu casario típico tombado pela 

Unesco. A Praça da Liberdade; a Sé Catedral, com seus tapetes de azulejos, a Igreja de São 

Francisco (com ingresso) e o Palácio da Bolsa (visita externa) também fazem parte do nosso tour. 



 

 

Também realizaremos um passeio nos tradicionais barcos Rabelo pelo Rio Douro, onde veremos as 

cinco pontes que cortam a cidade. No início da tarde, seguimos em direção ao norte de Portugal. 

Iremos direto para Vila Nova de Gaia. Na região, encontram-se as famosas caves de vinho do Porto, 

onde seremos recebidos para uma degustação. Jantar no hotel.  

 

18/06 (sex) –   Porto  57km Guimarães  25km  Braga    187km   Santiago de Compostela 

Café da manhã no hotel. Nossa primeira visita será a Guimarães, o berço da nação portuguesa, 

onde veremos a Capela de São Miguel, o Castelo onde nasceu D. Afonso Henrique, e o suntuoso 

Paço dos Duques de Bragança, onde vivia a família real portuguesa. Logo em seguida chegaremos 

em Braga, a capital eclesiástica de Portugal onde conheceremos a Sé Catedral e os Jardins de Santa 

Bárbara.  No final do dia, chegada em Santiago de Compostela, na Espanha. Hospedagem no hotel 

e jantar.  

 

19/06 (sab) –   Santiago de Compostela     425km       Salamanca        

Café da manhã no hotel. City tour pelo terceiro maior centro de peregrinação cristã do mundo, 

depois de Jerusalém e Roma. Conheceremos seus principais monumentos e não há melhor 

maneira, a não ser caminhando por suas ruelas e praças. Visitaremos a Catedral, cuja majestosa 

fachada se eleva sobre a Praça do Obradoiro. À tarde seguiremos para a belíssima cidade de 

Salamanca. Hospedagem no hotel e jantar.  

 

20/06 (dom) –  Salamanca   150km     Segóvia  

Café da manhã no hotel. Visita de Salamanca. Fundada no século XII e até hoje uma das mais 

respeitadas da Europa, a Universidade de Salamanca é uma das atrações do tour, que incluirá 

ainda visitas às Catedrais Nueva e Vieja; a curiosa Casa das Conchas, palácio do séc. XVI com sua 

fachada coberta de conchas de vieira, o símbolo de Santiago e a deslumbrante Plaza Mayor, 

construída por Felipe V. Tempo livre e no início da tardem ida para Segóvia. Hospedagem no hotel 

e jantar. 

 

21/06 (seg) -   Segóvia     65km   Ávila       114km          Madri           

Café da manhã no hotel. Segóvia abriga um dos conjuntos medievais mais valorizados da Espanha, 

destacando a Catedral – conhecida como “A Dama das Catedrais Espanholas” e o Alcácerr, o 

castelo mais espetacular do país. Após a visita seguiremos para Ávila, cidade de nascimento de 

Santa Teresa de Jesus, conserva o recinto amuralhado mais antigo (século XI) e completo da 

Espanha. Seus 2.500 metros de muralha românica e 90 torreões rodeiam o centro histórico e 

defendem seu tesouro monumental: palácios góticos, igrejas românicas e uma catedral fortificada 

do século XII.  No final do dia, chegada em Madri.  Hospedagem no hotel e jantar.  

 

22/06 (ter) –  Madri 

Café da manhã. Realização de um city tour panorâmico pela capital espanhola, passando pela Gran 

Via, a Plaza de España, onde veremos o monumento de Cervantes e seus famosos personagens. 



 

 

Em seguida passaremos pela fonte da Plaza Cibelis, pelo Passeo do Prado e seu famoso Museu e 

pelo Parque do Retiro, além do antigo portão da cidade, a Puerta de Alcalá e a Plaza de Toros. 

Tarde livre para visitas pessoais, como ao Museu do Prado, ou então aproveitar o forte comércio 

local para compras. Jantar no hotel e noite livre. Em seguida assistiremos a um espetáculo de 

Flamenco em uma casa especializada. 

 

23/06 (qua) – Madri (Toledo) 

Café da manhã no hotel. Visita a Toledo, cidade histórica localizada no topo de uma montanha. Esta 

lindíssima cidade medieval foi descrita por Cervantes como “a glória da Espanha”. Conheceremos o 

Alcazar, a Catedral e o Mercado Central. Tempo livre para almoçar. No início da tarde retornaremos 

a Madri, e teremos um pouco mais de tempo livre para as últimas compras e visitas. Jantar no 

hotel.  

 

24/06 (qui) –  Madri    320km   Zaragoza     312km      Barcelona         

Café da manhã no hotel e viagem de ônibus em direção a Barcelona. No caminho faremos uma parada na 

belíssima cidade de Zaragoza, com destaque para a espetacular Basílica de Nossa Senhora do Pillar. Chegada 

em Barcelona no final do dia, hospedagem no hotel e jantar.  

 

25/06 (sex) – Barcelona 

Café da manhã. Saída para visitar a cidade. Teremos um dia inteiro para percorrer esta vibrante 

cidade. Um guia local nos mostrará todas as belezas e principais pontos turísticos, destacando: 

Bairro Gótico, Mercados e Rambla. Também iremos ao Montjuic. Um dos pontos altos será a visita 

à Catedral da Sagrada Família (ingresso incluído). No final da tarde, retorno ao hotel. Jantar e noite 

livre. 

 

26/06 (sab) –  Barcelona  

Café da manhã. Pela manhã faremos uma visita a espetacular Montserrat, o lugar mais sagrado dos catalães 

e onde está o Santuário da Virgem Negra de Montserrat. Retorno a Barcelona, e tarde livre. Jantar no hotel. 

 

27/06 (dom) –  Barcelona   /  Lisboa  / Porto Alegre 

Logo cedo, traslado para o aeroporto e embarque no voo para Porto Alegre com conexão em 

Lisboa. Chegada no final do dia.  

 

 



 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

PROGRAMA TERRESTRE EM APTO DUPLO 

Preços por pessoa | Mínimo de 25 passageiros 

   

Valor da passagem aérea U$ 965,00 (Dólares) 

Valor da parte terrestre € 2.820,00 (Euros) 
Suplemento para apartamento individual: € 650,00  

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

O PREÇO INCLUI O PREÇO NÃO INCLUI 

 Passagem aérea dede Porto Alegre em classe econômica com TAP 
 Taxas de embarque nos aeroportos 
 Despacho de uma mala de até 23kg por pessoa 
 Hospedagem em hotéis de categoria turística superior (4*) 
 Maleteiros (1 mala por pessoa) nos hotéis 
 Regime de meia pensão (café e jantar) em todo o roteiro 
 Serviço de ônibus luxo durante toda a viagem 
 Passeios conforme mencionados no programa 
 Acompanhante da Unitur desde Porto Alegre 
 Ingressos para as atrações visitadas, destacando: Mosteiro dos 

Jerônimos, Universidade de Coimbra, Convento Santa Clara, Igreja de São 
Francisco, barco nos canais de Aveiro, Cruzeiro no Rio Douro, Degustação 
vinho do Porto, Show de Flamenco em Madri, Igreja Sagrada Família em 
Barcelona 

 Guias em português em todo o roteiro 
 Kit de viagem: Bolsa de viagem, etiqueta de bagagem, porta-

documentos, mapa de Israel 
 Seguro de viagem com cobertura de até U$ 100 mil Dólares 

- Passaporte 
- Refeições não citadas no 
roteiro e bebidas 
- Passeios opcionais 

 

Condições de pagamento e inscrições: 
 A inscrição será confirmada mediante o pagamento da taxa de € 300,00 (Trezentos Euros) que constitui  

parte do pagamento do pacote, devendo, portanto, ser deduzida no acerto final do mesmo. 
 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, 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 Euro, etc 

 


