
 
 

 

             

   14 a 28 de Setembro de 2017 – 15 dias 

           Saída de Belo Horizonte 

 

Origem Destino Cia aérea Voo Saída Chegada 

Belo Horizonte (CNF) Lisboa (LIS) 
 

104 14/09/2017 16:55 15/09/2017 06:05 

Porto (OPO) Lisboa (LIS) 
 

1933     28/09/2017 07:30 28/09/2017 08:25 

Lisboa (LIS) Belo Horizonte (CNF) 
 

103 28/09/2017 09:40 28/09/2017 15:25 

    

 
1ª Dia 14 de Setembro 2017 (QUI)  BRASIL / PORTO 

Embarque no aeroporto na cidade escolhida com destino a cidade do Porto. 

2º Dia 15 de Setembro 2017 (SEX)  PORTO 

Desembarque na cidade do Porto. Translado até o hotel. Restante tarde livre para os passageiros descansarem da viagem. 

3º Dia 16 de Setembro 2017 (SAB)  PORTO 

Café da manhã no hotel, encontro com guia de turismo para visita à cidade do Porto, uma bela cidade do norte de Portugal a 

margens do Rio Douro, começaremos a visita pelo centro histórico, Palácio da Bolsa, igreja de São Francisco e Sé da Lapa, seguindo 

para Estação de São Bento, realizaremos uma panorâmica em toda cidade. Finalizaremos o passeio com visita a uma das caves do 

vinho do Porto. Retorno ao hotel. 

4º Dia 17 de Setembro 2017 (DOM)  PORTO/BRAGA/GUIMARAES/ PORTO 

Café da manhã no hotel, sairemos pela manhã com destino a cidade de Braga, onde visitaremos um dos Santuários mais 

importantes de Portugal: o Santuário do Bom Jesus do Monte e deixamos uma surpresa para desvendar no dia. Ainda em Braga 

passaremos pelo Jardim de Santa Barbara, Arcada da Lapa, e pela Sé de Braga, após a visita a Braga, iremos com destino à cidade 

Guimaraes, onde visitaremos castelo de Guimaraes (Castelo do 1º Rei de Portugal), tempo para visita à capela de São Miguel do 

Castelo, depois passaremos pelo Paço dos Duques de Bragança e pela Praça de Santiago, terminando nos belíssimos jardins de 

Guimarães, final do dia retornaremos ao hotel no Porto. 

5º Dia 18 de Setembro 2017 (SEG)  PORTO/ VIANA DO CASTELO/ PONTE D ELIMA/ BARCELOS/ PORTO 

Café da manhã no hotel, saída com destino a Viana do Castelo onde iremos conhecer o Santuário de Santa Luzia também referido 

como Templo-Monumento de Santa Luzia. Continuamos passeio até a cidade de Ponte de Lima, uma vila com encanto medieval 

com muita história, com apenas 2500 habitantes, onde temos o Museu do Brinquedo que os portugueses visitam muito, a Igreja 

Matriz e o cartão postal de Ponte de Lima que é a PONTE ROMANA. Finalizaremos nosso dia com visita a cidade de Barcelos, 

cidade do famoso galo de Portugal. Nessa cidade poderemos visitar a igreja de Nossa Senhora do Terço que possui as paredes 

cobertas por mosaicos de azulejos que retratam a vida de São Bento, além é claro de visitar o centro histórico, suas lojas de 



 
 

 

artesanato com muitas peças em cerâmica, além de vários tipos de galo que é o símbolo da cidade. Após visitas, retornaremos ao 

nosso hotel no Porto. 

6º Dia 19 de Setembro 2017 (TER)  PORTO/ VILA REAL/ MIRANDELA/ LAMEGO 

Café da manhã no hotel, saída em direção à cidade de Vila Real, onde visitaremos o Palácio de Mateus, que é um Solar construído 

no século XVIII, um dos mais belos representantes do período barroco em Portugal. O Palácio é constituído pela Casa principal, 

pelos bonitos jardins, a Adega e uma Capela. Visitaremos também antiga Igreja de São Domingos ou Sé Catedral como hoje é 

chamada. Após visitas na cidade seguiremos para almoço na cidade de Mirandela e onde poderemos ver o Palácio dos Távoras 

construído no século XVII, este edifício possui uma elegante fachada e atualmente sedia a Câmara Municipal da cidade. Em seguida 

ao almoço continuamos viagem até a cidade de Lamego onde iremos hospedar. 

7º Dia 20 de Setembro 2017 (QUA)  LAMEGO / VISEU 

Café da manhã no hotel, saída com direção à cidade de Lamego onde podemos visitar o santuário de Nossa Senhora dos Remédios, 
desde o século XIV, uma capela dedicada a Santo Estêvão, o acesso pela escadaria de 686 degraus, (não precisa de subir) tem 
vários patamares onde se encontram os reis de Israel, e na base da escadaria, quatro figuras representam as quatro estações do 
ano. Seguimos para cidade de Viseu, com uma história extremamente rica, Viseu possui igualmente um importante Património 
aos mais variados níveis. O seu exemplo maior é a Sé de Viseu, no seu estilo gótico, foi erguida entre os séculos XIII-XIV, aqui está 
instalado o Museu de Arte Sacra, estando classificada como Monumento Nacional. Pernoite no hotel em Viseu. 
 
8º Dia 21 de Setembro 2017 (QUI)  VISEU/ AVEIRO/ COIMBRA/ FÁTIMA 

Café da manhã no hotel, saída em direção a cidade de Aveiro, conhecida como a “Veneza” de Portugal, onde podem provar os 

famosos doces regionais (Ovos moles) e fazer um passeio de barco na ria de Aveiro, dura uns 30 minutos e eles mesmos contam 

a história da cidade. (Barco moliceiro). Seguimos para almoço em uma pequena cidade chamada MEALHADA, onde poderão provar 

o famoso leitão. (Gastronomia típica desta região). Após almoço seguiremos para Coimbra, onde faremos uma visita à cidade 

conhecida pelas suas enormes universidades e pela famosa biblioteca Joanina, com seu interior talhado a ouro levado de Minas 

Gerais, passaremos pelo Mosteiro de Santa Clara localizado na margem esquerda do rio Mondego, que fica situado ao lado da 

casa das carmelitas onde a Irmã Lúcia (um dos três pastorzinhos de Ns. Sra. de Fátima). Após visita sairemos com destino Fátima 

onde poderão participar da procissão luminosa. Pernoite no hotel em Fátima. 

9º Dia 22 de Setembro 2017 (SEX)  FATIMA/ TOMAR/ FÁTIMA 

Café da manhã no hotel. Manhã inteiramente dedicada a atividades pessoais no Santuário, visitaremos locais de muita importância 

religiosa, tais como a Igreja Matriz onde os três pastorzinhos rezavam ainda antes da 1ª aparição de Nossa Senhora de Fátima, a 

casa onde Irmã Lúcia viveu e sua família. De tarde, visita à vizinha cidade de Tomar, onde se ergue o Convento de Cristo, sede dos 

Cavaleiros Templários portugueses. Regresso a Fátima para participar mais uma vez na procissão luminosa. Pernoite no hotel. 

10º Dia 23 de Setembro 2017 (SAB)  FATIMA/ NAZARÉ/ ÓBIDOS/ LISBOA 

Café da manhã no hotel, seguimos com destino a Nazaré. Visitaremos o Sitio da Nazaré onde poderemos observar a cidade de um 

mirante magnifico, além de conhecermos o Santuário de Nossa Senhora da Nazaré. Após o almoço nesta cidade litorânea 

seguiremos passeio com destino a Óbidos, uma cidade medieval entre muralhas, onde podem provar o famoso licor (Ginginha) 

em copo de chocolate. Seguiremos para cidade de Lisboa, diretamente para o hotel. 

11º Dia 24 de Setembro 2017 (DOM)  LISBOA 

Saída pela manhã para visita ao centro da cidade de Lisboa, a Catedral de Lisboa, Igreja de Santo Antônio, Mosteiro dos Jerônimos, 

Museu das Carruagens, com uma parada especial para degustarmos os famosos e deliciosos Pastéis de Belém. Visitaremos a Torre 

de Belém, entre muitos outros lugares nesta linda cidade.  OPCIONAL: Jantar em restaurante típico ao som de música portuguesa 

“Fado”. Retorno ao Hotel para pernoite. 

12º Dia 25 de Setembro 2017 (SEG)  LISBOA/ QUELUZ/ SINTRA/CASCAIS/ LISBOA 

Café da manhã no hotel. Encontro com guia local no hotel, seguindo diretamente para o Palácio Nacional de Queluz, local onde 
nasceu e morreu D. Pedro I (do Brasil) / D. Pedro IV (de Portugal) onde faremos uma visita interna, iremos encontrar no interior 
do palácio toda sua mobília da época, uma visita idêntica ao Museu Imperial de Petrópolis no Rio de Janeiro, em seguida iremos 
visitar a cidade de Sintra, estância de veraneio dos reis portugueses, tal como Petrópolis foi na época imperial. Para diferenciar o 



 
 

 

nosso passeio iremos privilegiar com uma visita ao Parque e Palácio da Pena, com visitação ao seu interior e seus jardins, uma 
visita esplendorosa e inesquecível, em seguida iremos para o nosso almoço ainda em Sintra. 
 De tarde, continuação até ao ponto mais ocidental da Europa, o Cabo da Roca, onde teremos a oportunidade de nos situarmos 
geograficamente no ponto mais próximo do continente sul-americano onde teremos uma vista maravilhosa sobre o Oceano 
Atlântico. Após uma belíssima vista, iremos descer a serra de Sintra, pela orla do Guincho, região de pesca, até chegar à cidade de 
Cascais, situada a ocidente do estuário do Rio Tejo, entre a serra de Sintra e o oceano Atlântico, uma vila que virou cidade, 
conhecida pelos hotéis que foram palácios de reis, e por ser uma região de pescadores, com um belíssimo forte de cascais junto 
da marina que é riquíssima por ser frequentada pelos mais ricos da região de Lisboa.  
Esta cidade é considerada das mais chiques e glamorosas de região metropolitana de Lisboa. Após visita, iremos conhecer os 
jardins do Cassino do Estoril, um dos mais famosos cassinos do Mundo. Finalizando a nossa viagem com o regresso ao hotel pela 
orla do Rio Tejo, com belíssimas paisagens sobre as praias de Lisboa. Jantar e pernoite no hotel em Lisboa. 
 
13º Dia 26 de Setembro 2017 (TER)  LISBOA/SERRA ARRABIDA/ SESIMBRA/ LISBOA 

Café da manhã no hotel. Saída com destino a Sesimbra, antes da chega na cidade, visitaremos o Castelo de Sesimbra Castelo de 
Sesimbra, classificado como Monumento Nacional em 16 de junho de 1910. Dentro do castelo de Sesimbra teremos a 
oportunidade de conhecer a Igreja de Santa Maria do Castelo, que tem como principais atrativos os azulejos, os retábulos e uma 
escultura religiosa de origem francesa.  Após visita, teremos tempo livre para conhecer a pequena vila de pescadores. Seguiremos 
pela Serra da Arrábida, classificada como Parque Natural. Após visita regressaremos ao nosso hotel em Lisboa. 

14º Dia 27 de Setembro 2017 (QUA)  LISBOA 

Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre. Podem aproveitar para comprar as últimas lembrancinhas antes de regressar ao 

Brasil. 

15º Dia 28 de Setembro 2017 (QUI)  LISBOA/ BRASIL 

Café da manhã no hotel. Check out do hotel, e em horário a ser informado, seguiremos para o Aeroporto de Lisboa para embarque 

com destino ao Brasil. 

Fim dos nossos serviços. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

INCLUIDO NO PACOTE: 

- Bilhete aéreo, em classe econômica, conforme o roteiro; 

- Meia Pensão (Café e Jantar) com água nas refeições  

- Hotéis de categoria 3* e 4*, com café da manhã 

- Ônibus de luxo com ar condicionado em todo o roteiro; 

- Guias locais a falar português;  

- Todos os passeios mencionados no roteiro; 

- Ingressos das visitas mencionadas no roteiro (Palácio da Bolsa – Porto, Caves do Vinho do Porto, Castelo de 

Guimarães, Paço dos Duques, Passeio em Barco Moliceiro – Aveiro, Convento de Cristo – Tomar, Mosteiro dos 

Jerónimos, Torre de Belém, Museu dos Coches, Palácio de Queluz e Palácio da Pena) 

- Guia acompanhante durante toda a viagem; 

- Seguro de viagem Europa; 

- Seguro cancelamento de viagem (doença ou acidente); 

- Bagageiros: 1 mala por pessoa (subida e descida somente em hotéis que tenham serviço disponível)  

 

 

EXCLUIDO DO PACOTE 

- Exclui quaisquer serviços que não estejam expressamente mencionados na programação; 

- Bebidas nas refeições (refrigerantes, bebidas alcoólicas, café); 

- Almoços (serão recomendados restaurantes aos passageiros); 

- Visitas opcionais não inclui valores dos ingressos de entrada; 

- Jantar em restaurante típico com show de fado; 

- Bagageiros em hotéis que não disponham deste serviço; 

- Extras de caráter pessoal (telefone, gorjetas, lavanderia, etc.); 

- Outros tipos de transporte, opcionais e tudo o que não esteja mencionado no roteiro. 

- Adicional Upgrade do Seguro de Viagem. (Passageiros com mais de 71 anos – Valor adicional sob consulta). 

 

 

 

Valor do pacote: € 3.497,00 + Taxas: € 80,00 + Seguro: € 100,00 = TOTAL: € 3.677,00 

 
Entrada 25% e restante a ser a parcelado sem juros mensalmente até a data da viagem (Transferência bancária, 

Cheque, Boleto). Pagamento no cartão de crédito (sob consulta). 

Obrigatório o pagamento de parcela mensal fixa e o valor integral deve ser quitado até 30 dias antes da viagem. 

 

Valor por passageiro  Meia Pensão (Duas refeições diárias) e ingressos nos atrativos inclusos. 

 

 


