
 

 

PACOTE – 7 MARAVILHAS DE PORTUGAL 
 

Período da viagem: de 31 de AGOSTO a 09 de SETEMBRO 

 
 

O PACOTE INCLUI: 
 

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

  Transporte em ônibus privativo com guia 
 Traslados de chegada e saída; 

 08 noites de hotel com café da manha buffet 
  Gorjetas a carregadores nos hotéis (quando possível). 

  Visita guiada em Porto; 
 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 em barco pelo rio Douro; 
 Excursao Lisboa, Estoril, Cascais e Sintra  com guia local 

 Bolso de viagem 
 Seguro Viagem para todo o período GTA EUROMAX com cobertura de 55 mil 

euros; 
 Assistência de nosso operador local; 

 
ITINERARIO AÉREO 

 
 
 

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino

 

118 31 Ago 20:35 01 Set 11:20 PORTO ALEGRE (POA) LISBOA (LIS) 

 

117 09 Set 11:45 10 Set  19:05 LISBOA (LIS) PORTO ALEGRE (POA) 



 

 

ITINERARIO TERRESTRE 
 

31/08 – 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. 
 
01/09 – 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. 
 
02/09 – 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 com tempo para degustar os famosos pastéis de Belém 
(opcional) e ainda Praça do Comércio, Bairro de Alfama com a Catedral e a Praça do Rossio. 
Hospedagem. 
 
03/09 - 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. 
 
04/09 – 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. 
 
05/09 – 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 
 
06/09 – SEXTA FEIRA - PORTO - BRAGA - GUIMARAENS - PESO DA REGUA 
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. 
 
07/09 – SABADO - PESO DA REGUA - VISEU - FATIMA  
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 
 
08/09 – DOMINGO - FÁTIMA - LISBOA 
Café da manhã. Em seguida partida para Tomar para visitar o Convento de Cristo, singular joia 
arquitetônica. Posteriormente partida para Lisboa. Pela tarde ampliaremos a visita da cidade de 
Lisboa com a visita ao Mosteiro dos Jerónimos. Tempo livre para apreciar o famoso pastel de 
Belém e visita à Torre de Belém, antiga fortaleza, hoje símbolo da cidade. Alojamento.   
 
09/09 – SEGUNDA FEIRA - LISBOA – PORTO ALEGRE 
Café da manha. Em hora combinada traslado para aeroporto para retorno ao Brasil. 
 
 
 
 

 



 

 

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) 

 
VALORES DE PACOTE  

 
 

ROTEIRO COM GUIA EM 
PORTUGUES 

 
VALOR P/PESSSOA EM 

INDIVIDUAL

 
VALOR P/PESSSOA EM 

DUPLO

 
VALOR P/PESSSOA 

EM TRIPLO
 
 

07 MARAVILHAS DE PORTUGAL 

 
PROMOÇÃO 

 
10X R$ 1130.00 já com 

taxas! 

 
PROMOÇÃO!! 

 
10x R$ 960.00 já com 

taxas! 

 
PROMOÇÃO!! 

 
10x R$ 950.00 já com 

taxas! 

 
 

IMPORTANTE: 

** entrada nos hotéis é liberada a partir das 14hrs e a saída se encerra às 11hrs. 

*** Valores base ao cambio de 3,95 no dia 29/07/2019 

 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, 

 


