
 

 

 

 

 

 

 

 

ROTEIRO – DIA-A-DIA 

Dia 1 | 09/08/2018 | Rio de Janeiro x Porto  

Embarque no aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão com destino a cidade do Porto. 

Dia 2 | 10/08/2018 | Porto 

Desembarque na cidade do Porto.  

Translado até o hotel. Restante tarde livre para os passageiros descansarem da viagem. 

Dia 3 | 11/08/2018 | 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. 

Dia 4 | 12/08/2018 | Porto x Braga x Guimarães x 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. 

 

 



 

 

 

 

Dia 5 | 13/08/2018 |Porto x Viana do Castelo x Ponte de Lima x Barcelos x 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. 

Dia 6 | 14/08/2018 |Porto 

Café da manhã no hotel, saída para passeio de barco pelo Rio Douro.  Saída do passeio de barco 

aproximadamente pelas 08h30/09h00 no Trem da Estação de São Bento com destino à Régua, 

onde embarcaremos no Cruzeiro incluído Aperitivos e Almoço a bordo, chegada no Porto 

aproximadamente pelas 18h30. Passeio na Ribeira do Rio Douro e retorno ao hotel. 

Dia 7 | 15/08/2018 |Porto x Fornelos (Cinfães) 

Saída pela manhã com destino a Fornelos, cidade com apenas 700 habitantes, cidade especial, 

onde iremos ter a oportunidade de conhecer uma verdadeira vila portuguesa, algo que poucos 

turistas têm oportunidade de conhecer. Iremos providenciar uma festa tradicional desta região 

com música e dança. Este dia será para diversão e descontração. Dia dedicado ao Padre Abílio e 

sua família. 

Dia 8 | 16/08/2018 | Fornelos x Lamego x 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. 
 
Dia 9 | 17/08/2018 | Viseu x Aveiro x Coimbra x Fatima 

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. 

Após visita sairemos com destino Fátima onde poderão participar da procissão luminosa. 

Pernoite no hotel em Fátima. 

Dia 10 | 18/08/2018 | Fatima x Tomar x Fatima 

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. 

Dia 11 | 19/08/2018 |Fatima x Nazaré x Óbidos x 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. 

Dia 12 | 20/08/2018 |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. Passaremos pela a Torre de Belém, entre 

muitos outros lugares nesta linda cidade.  Jantar em restaurante típico ao som de música 

portuguesa “Fado”. Retorno ao Hotel para pernoite. 

Dia 13 | 21/08/2018 |Lisboa x Queluz x Sintra x 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. 
  



 

 

 
 
 
À 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 uma 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. 
 
Dia 14 | 22/08/2018 | Lisboa x Serra Arrábida x Vila Viçosa x Évora x Lisboa  

Café da manhã no hotel. Saída com destino a Vila Viçosa, passando pela Serra Arrábida, 
classificada como Parque Natural. Em Vila Viçosa, visitaremos o Palácio com seus 110 metros de 
comprimento da fachada de estilo maneirista, totalmente revestida a mármore da região, fazem 
deste magnífico palácio real um exemplar único na arquitetura civil portuguesa. Visitaremos 

também o Castelo de Vila Viçosa. Após visita seguimos para Évora, cidade declarada Patrimônio 
da Humanidade, com suas ruas brancas, seus palácios renascentistas e sua catedral, 
ingresso incluído para a impressionante Capela dos Ossos, construída com 5000 esqueletos! 
Após visita regressaremos ao nosso hotel em Lisboa. 

Dia 15 | 23/08/2018 | Lisboa 

Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre. Podem aproveitar para comprar as últimas 

lembrancinhas antes de regressar ao Brasil. 

Dia 16 | 24/08/2018 |Lisboa x Rio de Janeiro 

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 Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM: 

 

PARTICIPANTES: Preço P/Passageiro em quarto duplo 

Mínimo 20 participantes € 3.950,00 

Quarto Individual €    600,00  
Taxa de Inscrição R$ 200,00 (custos operacionais de reservas) 

 

***Lembramos que o valor do câmbio vai variar muito ao longo dos meses, sendo que o valor 

que deveremos calcular será a média do câmbio em todo período do pagamento para 

encontrar o valor total da viagem em R$ (REAIS) *** Taxa de inscrição não reembolsável *** 

 

INCLUIDO NO PACOTE: 

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

- Ônibus com ar condicionado em todo o roteiro; 

- Guia acompanhante durante toda a viagem – Portugal 

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

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

- Jantar com show de fado 

- Cruzeiro no Rio Douro (Porto - Régua - Porto) 

- 3 Almoços: Mealhada, Nazaré e Sintra  
- Todos os passeios e ingressos das visitas mencionadas no roteiro; 
- Seguro EUROMAX – Assist. Médica EUR 55.000,00 - Seguro Cancelamento U$ 4.800,00 
(Doença, Acidente ou Morte). 
 
 

EXCLUIDO DO PACOTE 

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

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

- Visitas opcionais não inclui valores dos ingressos de entrada; 

- Bagageiros: contratados durante a viagem 

- 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) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLANILHA DE PAGAMENTOS 
 

 

MÊS DE INSCRIÇÃO PARCELAS VALOR DA PARCELA 

FEVEREIRO 2018 6 € 658,00 / R$ 2.830,00 

MARÇO 2018 5 € 658,00 / R$ 2.830,00 

ABRIL 2018 4 € 658,00 / R$ 2.830,00 

MAIO 2018 3 € 658,00 / R$ 2.830,00 

JUNHO 2018 2 € 658,00 / R$ 2.830,00 

JULHO 2018 1 € 658,00 / R$ 2.830,00 

TOTAL TERRESTRE 0 € 3.950,00/ R$ 16.985,00 

 

 

 

*** Valores calculados ao câmbio de 4,30 para efetuar um  
cálculo aproximado no mês de Janeiro 2018******* 

 
Lembramos que o valor do câmbio vai variar muito ao longo dos 6 meses, sendo que 

o valor que deveremos calcular será a média do câmbio em todo período do 
pagamento para encontrar o valor total da viagem em R$ (REAIS)*** 

 


