
                                                                                                          
PACOTE – PORTUGAL COM ILHA MADEIRA 

 
Período da viagem: de 20 de ABRIL a 02 de MAIO 2019 

 
 

O PACOTE INCLUI: 
 

 Passagem aérea TAP Linhas Aéreas POA / LISBOA / POA com franquia de 
uma mala de 23 kilos; 

Traslados privativos de chegada e partida; 
• Circuito em moderno ônibus de turismo ou em van, com acompanhamento de 

experiente guia de língua portuguesa durante todo o roteiro; 
• 11 Noites de hospedagem em base de apartamento duplo com café da 

manhã buffet, nos hotéis indicados no roteiro ou similares; 
• 4 Refeições (bebidas não incluídas); 

 Visita a Mosteiro de Alcobaça, Mosteiro da Batalha, Universidade de Coimbra, 
Castelho  Guimaraes, Palácio da Bolsa no Porto, Santuário do Bom Jesus, 
Solar de Mateus em Vila Real, Santuário de Fátima, Convento de Cristo em 

Tomar; 
 Passeio de barco pelo rio Douro; 

 Show de Fado com jantar; 
 Excursão Lisboa, Estoril, Cascais e Sintra com guia local; 

 Passeios com guia local em Ilha Madeira; 
 • Serviço de maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa); 

 03 almoços em Ilha Madeira com bebidas; 
• Taxas de turismo, de cidade, serviço e impostos; 

 Jantar com show em Ilha Madeira; 
Seguro Viagem GTA LATINA com cobertura de 55 mil euros; 

Assistência de nosso operador local; 



                                                                                                          
ITINERARIO AÉREO 

 
ITINERARIO TERRESTRE 

 
Dia 21/04 (domingo) Lisboa 
Chegada ao aeroporto de Lisboa e traslado ao hotel.Hospedagem. Às 19.30 hrs, terá lugar a 
reunião com o guia na recepção do hotel onde conheceremos ao resto de participantes. 
 
Dia 22/04 (segunda-feira) Lisboa - Sintra - Lisboa 
Café da manhã. Partida para Sintra, patrimonio da humanidade. Regresso a Lisboa com 
panorâmica da Costa do Sol por Cascais e Estoril, de tarde visita panorâmica da capital de 
Portugal, conhecendo o exterior dos principais pontos turísticos da cidade como a Torre de 
Belém, Mosteiro dos Jerónimos tempo para degustar os famosos pastéis de Belém e ainda 
Praça do Comércio, Bairro de Alfama com a Catedral e a Praça do Rossio. Hospedagem. 
 
Dia 23/04 (terça-feira) Lisboa – Óbidos - Alcobaça - Batalha - Coimbra 
Café da manhã e partida para Óbidos onde visitaremos a Igreja de Santa Maria. Continuação 
para Alcobaça para visita  da igreja e claustros do Mosteiro. Continuação até Nazaré, típica vila 
de pescadores para visitar seu mirador. Partida até Batalha e visita ao Mosteiro de Santa 
Maria da Vitória, e saída final até Coimbra. Hospedagem. 
 
Dia 24/04 (quarta-feira) Coimbra - Aveiro - Porto  
Café da manhã. Visita panorâmica com visita á antiga e prestigiada universidade. Tempo livre 
no centro da cidade antes de ir para Aveiro, uma cidade de canais e seus conhecidos "ovos 
moles" Continuação para o Porto. Hospedagem. 
 
Dia 25/04 (quinta-feira) Porto  
Café da manhã. Dia dedicado a visitar a segunda cidade maior de Portugal. Panorâmica com 
visita ao Palácio da Bolsa e seu magnífico Salão árabe e passeio em barco pelo rio Douro. 
Finalizaremos com a visita a uma das bodegas onde faremos degustação do famoso vinho. 
Resto da tarde livre. Hospedagem 
 
Dia 26/04 (sexta-feira) Porto - Braga - Guimaraes - Peso da Régua 
Café da manhã. Partida para Braga, visita do Santuário do Bom Jesus e panoramica na 
cidade com a catedral mais antiga de Portugal. Continuação a Guimarães, para efetuar um 
passeio pedestre pelo centro histórico. Continuação até Vila Real para visitar o Solar de 
Mateus, extraordinário exemplar do barroco. Chegada ao Peso da Régua. Hospedagem. 
 
Dia 27/04 (sábado) Peso da Régua - Viseu - Fátima  
Café da manhã. Efetuaremos um passeio panorâmico pelo Vale del rio Douro y partida para 
Viseu em que faremos una visita pedestre pelo centro histórico que destaca a  igreja da 
Misericórdia. Almoço livre e  continuação até Fátima. Visita ao Santuario. Tempo livre. 
Hospedagem 

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino 

 

118 20 Abr 19:45 21 Abr 10:30 PORTO ALEGRE (POA) LISBOA (LIS) 

 

1671 29 Abr 10:40 29 Abr 12:25 LISBOA (LIS) FUNCHAL (FNC) 

 

1670 21 Abr 06:00 02 Mai 07:35 FUNCHAL (FNC) LISBOA (LIS) 

 

117 02 Mai 10:55 02 Mai 18:15 LISBOA (LIS) PORTO ALEGRE (POA) 



                                                                                                          
 
Dia 28/04 (domingo) Fátima - Tomar - Évora - Lisboa 
Café da manhã. Em seguida, saída para Tomar para visitar o Convento de Cristo, uma jóia 
arquitetônica única. Mais tarde, partida para Évora, uma cidade histórica Patrimônio da 
Humanidade. Almoço livre e visita a pé ao centro histórico, universidad, Templo Romano, 
Catedral, Portas de Moura, Praça do Giraldo, Igreja de S.Francisco. Partida para Lisboa. 
Hospedagem. 
 
Dia 29/04 (segunda-feira) Lisboa – Ilha Madeira 
Café da manhã e traslado para o aeroporto. Partida em voo da TAP Portugal com destino ao 
Funchal. Desembarque assistido pelo guia local que acompanha a viagem e transporte 
privativo em autocarro de turismo ao hotel onde será servido o almoço com bebidas incluídas. 
Após o almoço, saída em direção ao monumento do Cristo Rei, no Garajau. Visita às Cidades 
de Santa Cruz e Machico, esta última, a 2ª cidade onde os Navegadores portugueses 
desembarcaram em 1419. Prosseguimos até ao Caniçal, uma vila piscatória onde em tempos 
passados a caça às baleias foi a principal actividade (Sabia que algumas cenas do filme “Moby 
Dick” foram filmadas no mar ao largo desta vila). A próxima paragem será na Ponta de São 
Lourenço, a ponta mais oriental da Ilha, uma paisagem em notável contraste com a natureza 
exuberante da Ilha, com fantásticas vistas sobre o Oceano Atlântico e, ocasionalmente, sobre a 
pequena Ilha do Porto Santo. Regresso ao hotel. Jantar com bebidas incluídas e alojamento. 
 
Dia 30/04 (terça-feira) Ilha Madeira 
Café da manhã. Após o pequeno-almoço buffet no hotel, saída em direção a Câmara de 
Lobos, para uma breve paragem no centro desta pitoresca vila piscatória. Seguindo ao longo 
da costa sul chegarmos à Vila da Ribeira Brava, com a sua lindíssima igreja. De seguida 
entramos no vale conhecido como “Pequena Suiça” até São Vicente, na costa norte da Ilha 
para visitar as grutas vulcânicas e o Centro de Vulcanismo que vos dará a conhecer a 
formação da Ilha há milhões de anos. Ainda em São Vicente, será servido o almoço num 
restaurante, com bebidas incluídas. Após o almoço, via Encumeada, montanha que separa a 
costa norte da costa sul, passamos pela Bica da Cana, em direção ao Paúl da Serra, o único 
planalto da Ilha, a 1500 metros de altitude. Descendo pela Calheta, chegada ao Engenho da 
Calheta, com meio século de história, para uma prova de Poncha & Bolo de Mel. Este Engenho 
constitui um dos mais antigos engenhos de cana-de-açúcar existentes na Ilha da Madeira. 
Regresso à Cidade do Funchal e ao hotel. Jantar com bebidas incluídas e alojamento. 
 
Dia 01/05 (Quarta-feira) Ilha Madeira 
Café da manhã. Neste dia inteiro de excursão, conhecemos primeiro a Camacha, local 
conhecido pela indústria do vime e pelo seu folclore. Em seguida subimos ao Pico do Areeiro, o 
terceiro cume mais alto da ilha, (1818m de altitude) de onde podemos desfrutar da paisagem 
luxuriante do maciço montanhoso. Descendo ao Ribeiro Frio, visitamos um viveiro de trutas, 
seguido de um estimulante passeio a pé durante 45 minutos ao longo de uma levada, 
terminando no Miradouro dos Balcões. As levadas, canais de irrigação de capital importância 
para a economia da ilha, permitem uma invulgar comunhão com a natureza. Continuação do 
passeio até Santana, conhecida pelas casas cobertas de colmo, uma das imagens tradicionais 
da ilha e onde será servido o almoço com bebidas incluídas em restaurante local. Após o 
almoço, regresso ao Funchal passando pelo Santo da Serra com possibilidade de fazer um 
pequeno passeio pelos jardins de uma “Quinta” tradicional madeirense. Regresso ao hotel. À 
noite jantar em restaurante típico, onde será servida a famosa “espetada madeirense” 
enquanto apreciamos a exibição de um grupo folclórico de danças e cantares da Madeira. 
Regresso ao hotel e alojamento. 
 
Dia 02/05 (Quinta-feira) Ilha Madeira – Brasil 
Café da manhã. Traslado a aeroporto. Retorno para Brasil. 

 
FIM DOS SERVIÇOS 



                                                                                                          
 

HOTEIS SELECIONADOS OU SIMILARES 
 

CIDADE/HOTEL LOCALIZAÇAO 
Lisboa 

Lutecia **** 
 

(Centro) 
Coimbra 

Vila Galé Coimbra **** 
 

(Centro) 
Porto 

Vila Galé Porto **** 
 

(Centro) 
Peso da Regua 

Régua Douro **** 
 

(Centro) 
Fátima 

Santa Maria **** 
 

(Centro) 
Funchal 

Four Views Baia **** 
 

(Centro) 
 

VALORES DE PACOTE  
 

 
ROTEIRO 

 
VALOR P/PESSSOA EM 

INDIVIDUAL 

 
VALOR P/PESSSOA 

EM DUPLO 

 
VALOR 

P/PESSSOA EM 
TRIPLO 

 
MARAVILHAS DE PORTUGAL 

COM ILHA DE MADEIRA 

 
ENTRADA  

R$ 3300 + 9X R$  
1500.00 

 
ENTRADA  

R$ 2800 + 9X R$ 
1300.00  

 
ENTRADA  

R$ 2750 + 9X R$ 
1250.00  

 
 

Acrescentar USD 330.00 de taxas de embarque por pessoa. 
 

 
IMPORTANTE: 

** Normalmente o Check in nos hotéis é liberado a partir das 14hrs e o Check out se encerra às 
11hrs. 

*** Valores base ao cambio de 4,26 no dia 27/09/2018. 

 Forma de pagamento:  

- A vista 4% de desconto 

- Entrada de 20% + 09 x sem juros nos cartões Visa e Máster. 

- Entrada de 20% + 08x no boleto bancário ( sujeito a aprovação bancaria). 

Documentos: 

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

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos, 


