PACOTE - LISBOA E CAMINHO DE SANTIAGO ( CAMINHO FRANCES)
Período da viagem: de 19 a 29 de SETEMBRO

O PACOTE INCLUI:
 Passagem aérea TAP Porto Alegre / Lisboa / Porto Alegre - Franquia de 1 mala de 23kg;
 Traslados de chegada e saída;
 03 noites em Lisboa ( 02+01) com café da manha;
 City tour panorâmico;
 Meio dia em Sintra;
 Traslado em Santiago de Compostela;
 Hotéis com café da manha e jantar durante o caminho Frances;
 01 noite em Santiago de Compostela com café da manha;
 Traslado de mochila durante o percuso a pé;
 Seguro Viagem GTA Euro Max com cobertura EUR 60 mil para menores de 75 anos;
 Assistência de nosso operador local.
ITINERARIO AÉREO
Cia

Voo

Saída

Chegada

Origem

Destino

118

19 Set 20:35

20 Set 11:25

PORTO ALEGRE (POA)

LISBOA (LIS)

1070

22 Set 14;05

22 Set 16:40

LISBOA (LIS)

COMPOSTELA (SCQ)

1069

28 Set 11:45

28 Set 12:10

COMPOSTELA (SCQ)

LISBOA (LIS)

117

29 Set 11:45

29 Set 19:05

LISBOA (LIS)

PORTO ALEGRE (POA)

ITINERARIO TERRESTRE
19/09 – SABADO – BRASIL - LISBOA
Encontro 3 horas antes da saída do voo. Embarque desde o aeroporto Salgado Filho rumo a
Europa no voo direto da TAP.
20/09 – DOMINGO - LISBOA
Chegada ao aeroporto de Lisboa e traslado ao hotel. Resto do dia livre.
21/09 – SEGUNDA FEIRA - LISBOA - SINTRA - LISBOA
Alojamento e café da manhã. Visita panorâmica da cidade focada nos principais lugares
turísticos da cidade como a Praça do Comércio, Barrio de Alfama com a Catedral e a Praça do
Rossio. Partida para a Costa do Sol com panorâmica de Cascais e Estoril. Chegada a Sintra e
visita ao Palácio da Pena, estrategicamente construído. Tempo livre para compras e regresso a
Lisboa.
22/09 - TERÇA FEIRA - LISBOA – SANTIAGO DE COMPOSTELA- SARRIA

Café da manhã e partida para Aeroporto. Chegada a Santiago de Compostela e traslado ate
Sarria. Resto do dia livre para se preparar nas grandes jornadas que estarão por vir! Jantar e
hospedagem.
23/09 – QUARTA FEIRA – SARRIA – PORTOMARIN (22 KM)
Café da manha. Deixamos Sarria com direção a Portomarín onde poderá degustar o licor
aguardente da zona. Atravessaremos entre outros municípios, Barbadelo, desde onde se segue
caminhando por uma variada paisagem de carvalhos, prados e casas de trabalho dispersas até
Rente e Mercado da Serra. Nossa rota continua por Rente, Brea, Ferreiros, Rozas e Vilachá,
povoação agrícola rural onde se encontram as ruinas do Mosteiro Loio, o berço dos Cavaleiros
da Ordem de Santiago. Depois de percorrer muitas aldeias, chegamos à pequena localidade de
Potomarín.Jantar e hospedagem.
24/09 – QUINTA FEIRA – PORTOMARIN – PALAS DE REI (25 KM)
Café da manhã. Desde Portomarin retomamos o caminho que atravessa Gonzar, Castromayor e
o Hospital da Cruz entre otros, e seguimos o percurso até Lameiros onde podemos visitar a
capela de S. Marco. Continuamos até Ligonde, Ebbe, Albergo, Portos e Valos, antes de
chegarmos a Palas de Rei onde finalizamos nossa etapa por hoje. Jantar e hospedagem.
25/09 – SEXTA FEIRA – PALAS DE REI – ARZUA (29 KM)
Café da manhã. Partida de Palas de Rei para continuar nosso percurso. Caminharemos por S.
Xulián, Pontecampaña, Casanova, Leboreiro, que conserva uma antiga calçada romana.
Continuamos por Melide, no centro do Caminho de Santiago. O percurso nos levará por
Carballal, Ponte das Penas, Raido, Bonete, Castaneda, Ribadiso. Ao sairmos desta localidade
chegaremos a Arzua, onde finalizaremos. Jantar e hospedagem.
26/09 – SABADO – ARZUA – O PEDROUZO (19 KM)
Café da manha. Partida de Arzua por uma pequena estrada para entrarmos em O Pino.
Atravessamos a estrada principal por baixo (túnel) na comarca de Arzúa e depois voltamos a
nos cruzar com ela em Santa Irene, onde se encontra o albergue público. Seguindo o Caminho,
desde sua entrada em O Pino, destacamos grandes percursos compostos por bosques de
eucalipto e pinheiros antes de chegarmos a O Pedrouzo. Jantar e hospedagem.
27/09 – DOMINGO – O PEDROUZO – SANTIAGO DE COMPOSTELA (20KM)
Café da manha. Começamos a etapa em O Pedrouzo até à entrada da aldeia, onde se voltamos
ao Caminho. Atravessamos até Santo Antón, onde começa a ascensão até entrarmos no
município de Santiago, por bosques de pinheiros e eucaliptos. Ao chegarmos ao cimo, passamos
ao lado do aeroporto e começamos a suave descida até A Lavacolla. Já no fim de Santiago, nos
encontramos muito perto do Monte do Gozo, onde podemos avistar a catedral de Santiago.
Continuamos pelo bairro de São Lázaro até chegarmos à Catedral. Resto do dia livre.
Hospedagem.
28/09 – SEGUNDA FEIRA - SANTIAGO DE COMPOSTELA - LISBOA
Café da manhã. À hora indicada traslado desde o hotel até ao aeroporto. Voo para Lisboa.
Chegada e traslado no hotel. Resto do dia livre.
29/09 – TERÇA FEIRA - LISBOA – PORTO ALEGRE
Café da manha. Em hora combinada traslado para aeroporto para retorno ao Brasil.
HOTEIS SELECIONADOS OU SIMILARES
CIDADE/HOTEL
Lisboa
Lutecia ****
Santiago do Compostela
Gelmirez ***
Resto das cidades
Hoteis com encanto

LOCALIZAÇAO
(Centro)
(Centro)
(Cidade)

VALORES DE PACOTE
ROTEIRO

VALOR P/ PESSOA EM
INDIVIDUAL

VALOR P/ PESSOA EM
DUPLO

VALOR P/ PESSOA EM
TRIPLO

LISBOA + CAMINHOS DE
SANTIAGO

USD 2910.00
Entrada de R$ 2500,00
+ 9x de R$ 1100.00

USD 2460.00
Entrada de R$ 2110,00
+ 9x de R$ 940.00

USD 2390.00
Entrada de R$ 2050,00
+ 9x de R$ 911,00

Acrescentar USD 165.00 de taxas de embarque por pessoa a ser pago na entrada.

IMPORTANTE:
* Entrada nos hotéis é liberada a partir das 14hrs e a saída se encerra às 11hrs.
** Valores em dólares americanos;
***Valores base ao câmbio de 4,29 do dia 20/01/2019.
**** não inclui guia acompanhante***

Forma de pagamento:
- A vista 4% de desconto não incluindo taxas;
- 25% de entrada (mais taxas) + 09x sem juros no cartão de crédito Visa e Master;
- 25% de entrada (mais taxas) + 08x sem juros no boleto bancário (sujeito a aprovação bancária)

Documentos:


Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque em excelente estado de
conservação.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos,

