
 

 

ESTEVESTUR VIAGENS 

 
  

Portugal e seus 
encantos. 
DE 20 A 29 DE MAIO 2015 

Estevestur Viagens – Belo Horizonte 



 

 

 

 

 

 

 

 

20 a 29 de Maio  2015 – 10 dias 

 

 

 
 
 

 
 

PORTUGAL: Lisboa, Santarem, Fátima, Coimbra, Porto, Braga, 
Guimarães, Espinho, Aveiro, Nazaré, Óbidos, Sintra, Cascais, Estoril. 

 

 

 
 
 



 

 

ROTEIRO DA VIAGEM 
 

01ª Dia 20 de MAIO 2015 (QUARTA) BELO HORIZONTE | LISBOA 

Apresentação no Aeroporto Internacional Tancredo Neves para embarque em voo direto TAP Portugal com destino a 
Lisboa. Noite a bordo). 
 

02ª Dia 21 de MAIO 2015 (QUINTA) LISBOA / SANTARÉM / FÁTIMA (140 km) 

Ao chegar no Aeroporto Internacional de Lisboa, encontro com o grupo de Mineiros e em seguida iremos almoçar no 
parque das nações (Lisboa), após almoço sairemos com destino a Santarém, onde faremos um passeio pela cidade. No 
final da tarde seguiremos em direção a Fátima. Jantar e em seguida iremos participar do Terço rezado em vários 
idiomas e da Procissão Luminosa na esplanada, com peregrinos vindos de todas as partes do mundo. Pernoite no hotel. 
 

03ª Dia 22 de MAIO 2015 (SEXTA) FÁTIMA (15 km) 

Café da manhã no hotel.  Dia inteiramente dedicado a Fátima, tempo para visitas e orações pessoais, iremos conhecer 
Valinhos, local onde os três pastorinhos viveram quando crianças. Celebraremos na Igreja Matriz, onde os pastorinhos 
iam rezar antes da aparição de Nossa Senhora de Fátima. Depois teremos tempo livre para visitar o Santuário. Jantar 
e pernoite no hotel. 
 

04ª Dia 23 de MAIO 2015 (SÁBADO) FÁTIMA / COIMBRA / PORTO (210 km) 

Café da manhã no hotel. Check out do hotel, sairemos com destino a Coimbra, aqui iremos conhecer o Convento de 
Santa Clara, atravessaremos a ponte sobre o Rio Mondego e entraremos na cidade conhecida pelas suas enormes 
universidades onde iremos visitar a famosa biblioteca Joanina, seu interior talhado a ouro levado de Minas Gerais, 
pode ser visto em todo seu interior. Após visita sairemos com destino a cidade do Porto. Check in no hotel e restante 
da tarde para passeio livre junto ao Rio Douro. Jantar e pernoite no hotel. 
 
05ª Dia 24 de MAIO 2015 (DOMINGO) PORTO / GUIMARÃES / BRAGA / PORTO (80 km) 

Café da manhã no hotel.  Sairemos para visita panorâmica à cidade do Porto, acompanhados de guia local, e iremos 
conhecer a história de uma das mais antigas cidades de Portugal, pois, uma visita ao Norte de Portugal é uma viagem 
no tempo que o transportará até aos primórdios da nação. Esta região com antigas citânias celtas, castelos medievais 
e imponentes monumentos preserva um rico manancial de histórias e lendas. Nas verdejantes encostas da região 
produzem-se alguns dos mais famosos vinhos do país, e não há vila que não possua a sua especialidade gastronômica. 
Na cidade do Porto, esta combinação de encanto histórico e novas tendências cosmopolitas é verdadeiramente 
deslumbrante. E assim, terminamos o city tour em uma Cave de vinho do Porto, onde iremos degustar um dos 
melhores vinhos desta qualidade. Almoçaremos na cidade de Guimarães, primeira cidade de Portugal, berço da nação 
portuguesa e visitaremos os belíssimos jardins e as muralhas do primeiro castelo de Portugal onde encontramos uma 
estátua de Dom Afonso Henriques, primeiro Rei de Portugal. Após a visita iremos para Braga onde visitaremos o 
Santuário Bom Jesus do Monte, e celebraremos uma Missa. Teremos tempo livre para tirar fotos da maravilhosa vista 
da cidade e dos jardins floridos. Retornamos a Porto para jantar e pernoite no hotel. (Guia Local PORTO – HD – Meio 
dia - Manhã) 
 

 

 

 

 

 



 

 

06ª Dia 25 de MAIO 2015 (SEGUNDA) PORTO / ESPINHO / AVEIRO (80 km) 

Café da manhã no hotel e Check out. Saída para Espinho, conhecida como por sua enorme praia e seu cassino à beira 
mar. Faremos uma passagem para admirar a tranquilidade de uma pequena cidade, em seguida nos espera a cidade 
de Aveiro, conhecida como a “Veneza” de Portugal, onde teremos a oportunidade de comer doces regionais (Doces 
de Ovos) e andar de barco nas Ruas, experiência irresistível e inesquecível. Jantar e pernoite no hotel. 
 
07ª Dia 26 de MAIO 2015 (TERÇA) AVEIRO / NAZARÉ / ÓBIDOS / LISBOA (270 km) 

Café da manhã e Check out no hotel. Partida para Nazaré, local onde teremos tempo para visitar o mirante e o centro 
da cidade, passear à beira da praia e almoçar um belíssimo pescado acabado de sair do mar. Oportunidade maravilhosa 
para degustar um belo pescado do oceano atlântico. Neste local se deu a maior onda do mundo “30 metros” de altura. 
Após o almoço, iremos degustar uma bebida tradicional “ginginha” em copo de chocolate dentro de uma cidade 
chamada Óbidos, estilo medieval, dentro de muralhas. Após visita seguiremos com destino a Lisboa, capital de 
Portugal. Jantar e pernoite no hotel. 
 

08ª Dia 27 de MAIO 2015 (QUARTA) LISBOA / QUELUZ / SINTRA / CASCAIS / ESTORIL / LISBOA (100 km)  

Café da manhã no hotel. Encontro com guia local, seguindo diretamente para visita ao Palácio de Queluz, local onde 
nasceu e morreu D. Pedro I (do Brasil) / D. Pedro IV (de Portugal). Em seguida, visitaremos a cidade de Sintra, estância 
de veraneio dos reis portugueses. Intervalo para Almoço. À tarde, continuação até ao ponto mais ocidental da Europa, 
o Cabo da Roca. Neste local estaremos no ponto da Europa mais próximo ao Brasil. Depois desta visita, seguiremos 
para Cascais, cidade de pescadores que se tornou um dos locais em Lisboa mais pretendidos para se viver, devido às 
belezas naturais desta cidade, e onde poderemos visitar a Marina de Cascais, Forte de Cascais, e o centro histórico. Já 
de regresso ao centro de Lisboa, visitaremos ainda os jardins do Estoril, onde se situa um dos mais antigos Cassinos 
da Europa. Jantar em restaurante típico ao som de música portuguesa “Fado”. Retorno ao Hotel para pernoite.  
*Guia local Lisboa (FD – Dia Inteiro) 
 

09ª Dia 28 de MAIO 2015 (QUINTA) LISBOA 

Café da manhã no hotel, dia inteiramente livre para visitas e passeios individuais. Sem Almoço. Jantar no hotel, 

pernoite no hotel. 

 

10ª Dia 29 de MAIO 2015 (SEXTA) LISBOA / BELO HORIZONTE 

Café da manhã e Check out no Hotel. Saída para o Aeroporto de Lisboa às 10h00 com tempo de Free Shop no aeroporto 

de Lisboa e embarque com destino direto a Belo Horizonte.  

 
Fim dos nossos serviços. 
 
 

Hotéis previstos ou similares: 
 

 02 noites Hotel de Fátima  Fátima 4  **** 
 02 noites Hotel Ipanema Park Porto 5  ***** 
 01 noite Hotel Las Américas Aveiro 4  **** 
 03 noites Hotel Executive Arts Lisboa 4  **** 

 
Regime de alimentação: Pensão Completa 

 
 Restaurantes locais ou nos hotéis previstos – Água inclusa em todas as refeições. 

 



 

 

           
 

          Companhia Aérea da Viagem                       Ônibus na viagem na Europa 

 

INCLUIDO NO PACOTE: 

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

- Pensão Completa com água nas refeições; 

- Hotéis de categoria 4**** (estrelas), com café da manhã buffet; 

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

- Guias locais a falar português: HD Porto, FD Lisboa. 

- Todos os passeios e ingressos das visitas mencionadas no roteiro; 

- Guia acompanhante durante toda a viagem (guia brasileiro). 

- Seguro de viagem Europa (Inclui) cancelamento de viagem em caso de acidente, doença ou morte / família 1º grau 

no valor até US$ 4800,00 até 70 anos de idade; 

- Gratificações a motoristas e guias locais nos países que visitamos; 

- Ingressos em todos os locais conforme roteiro: Biblioteca em Coimbra, Caves do Vinho do Porto, Fabrica dos ovos 

moles e passeio na ria em Aveiro, Palácio de Queluz, Palácio da Pena, jantar Fados com bebidas incluídas. 

 

NÃO INCLUIDO DO PACOTE 

- O preço exclui quaisquer serviços que não estejam expressamente mencionados na programação; 

- Bebidas nas refeições (refrigerantes, bebidas alcoólicas e outras); 

- Visitas opcionais não inclui valores dos ingressos de entrada; 

- 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). 

 

 

 

 

 

 

Informação: Os valores do pacote podem variar de acordo com os valores da emissão da passagem aérea, 

recomendamos que seja efetuada a compra com a maior antecedência possível de forma a garantir vagas nos voos 

informados. As inscrições serão aceites somente enquanto existir disponibilidade em voos de acordo com a viagem. 

 

FORMA DE PAGAMENTO | PACOTE PORTUGAL – TUDO INCLUSO 

Á VISTA NO BOLETO OU TRANSFERENCIA BANCÁRIA 

3 PARCELAS IGUAIS NO BOLETO BANCÁRIO | SEM JUROS 

ENTRADA + 5 PARCELAS NO CARTÃO DE CRÉDITO| COM JUROS (5%) 


