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PROGRAMAÇÃO

1º Dia - Chegada a Paris
Chegada no aeroporto de Paris, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem. Tempo livre para os 
primeiros contatos com a "Cidade Luz". À noite, poderá fazer um passeio pela cidade iluminada 
(opcional). Nota importante: De forma a garantir a sua participação no passeio noturno (opcional), 
aconselhamos que a sua chegada no aeroporto de Paris seja até às 17h.

2º Dia - Paris
Após o café da manhã, visita panorâmica da cidade: os Grandes Boulevards, a Praça da Concórdia 
(construída no tempo de Luis XV), os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo (onde se encontra o túmulo do 
"Soldado Desconhecido"), a Ópera (um dos maiores teatros do mundo), a Madeleine, a Catedral de 
Notre-Dame (entrada sempre que possível) e a Torre Ei�el (projeto de Gustavo Ei�el para a Exposição 
Universal de 1889 e que na época era o edifício mais alto do mundo). Tarde livre para visitas de gosto 
pessoal ou para excursão opcional a Versalhes. À noite, sugerimos passeio pelo Sena em 
Bateaux-Mouches, seguido do famoso espetáculo do "Lido" (opcional).

3º Dia - Paris
Café da manhã. Dia livre para viver Paris: visite os seus monumentos, os museus do Louvre e d'Orsay, os 
modernos centros de La Villette e Georges Pompidou, passeie nos seus bairros mais famosos como o 
dos estudantes em St. Germain ou dos artistas em Montmartre com a Basílica de Sacré Coeur. Usufrua 
do seu espetacular comércio. Aproveite cada dia um pouco mais, do muito que esta cidade tem para lhe 
oferecer. Possibilidade de participar em excursões opcionais.

4º Dia - Paris > Castelos do Loire > Bordeaux
Café da manhã e saída para a região dos Castelos do Loire. Atravessando o Rio Loire, continuamos ao 
longo de belas paisagens até chegar ao maior dos castelos do Loire, o de Chambord. Parada para fotos. 
Continuação para o belo e elegante Castelo de Cheverny (visita interior). De tarde, prosseguimento da 
viagem para Bordeaux, famosa pela qualidade dos vinhos produzidos na sua região. Hospedagem.

5º Dia - Bordeaux  > Madri
Após o café da manhã, início da viagem em direção a Madri. Entrada na Espanha pela fronteira de Irún. 
Prosseguiremos pela Província de Guipuzcoa do País Basco, próximo às cidades de San Sebastian e 
Vitória, junto a Burgos e pela Serra de Guadarrama para Madri. Hospedagem. À noite sugerimos um 
espectáculo de dança �amenca (opcional).

6º Dia - Madri
Estadia em regime de hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica da cidade de Madri, percorrendo 
os seus principais bairros e monumentos: Praça de Espanha, Gran Via, a Praça Cibeles, com a sua 
harmoniosa fonte dedicada à deusa grega da agricultura e fertilidade, o Passeio da Castellana, o Estádio 
Santiago Bernabéu (parada), o Passeio do Prado, com o seu famoso museu, a antiga estação ferroviária de 
Atocha, o Parque do Retiro, a Praça de Touros de Las Ventas, a Praça da Porta do Sol e a Praça do Oriente 
(com o Palácio Real, o Teatro da Ópera e a estátua de Filipe IV). De tarde, possibilidade de efetuar uma 
excursão opcional à cidade forti�cada de Toledo, antiga capital de Espanha, que alcançou o seu apogeu 
nos séc. XIV e XV, e que é hoje cidade-museu e Patrimônio Mundial da Unesco.

7º Dia - Madri > Ávila > Salamanca
Café da manhã. Em horário a con�rmar, continuação da viagem por Ávila e parada para vista panorâmica 
desta cidade, rodeada por 2.500 metros de muralhas medievais e terra natal de Santa Teresa de Jesus. 
Prosseguimento para a bela cidade de Salamanca, "a Cidade Dourada", situada às margens do rio 
Tormes e declarada monumento nacional em virtude dos seus magní�cos edifícios dos séc. XVI, XVII e 
XVIII, com o melhor conjunto espanhol de arquitetura renascentista. Hospedagem.

8º Dia - Salamanca > Coimbra > Fátima > Lisboa
Café da manhã e prosseguimento da viagem para Portugal. Entrada pela região da Beira Alta, passando 
junto à cidade da Guarda. Continuação para Coimbra, terra natal de seis Reis e capital de Portugal até 
1256, além de sede da mais antiga Universidade do país, fundada no séc. XIII. Na chegada, passeio 
panorâmico no qual veremos o Rio Mondego, a histórica Rua de So�a, os edifícios da Universidade, o 
Aqueduto de S. Sebastião e o Jardim Botânico. Passeio a pé na Baixa da Cidade e visita do Mosteiro de 
Santa Cruz, fundado pelo primeiro rei de Portugal em 1131 e onde terá funcionado a primeira escola 
pública do país. Chegada a Fátima, onde teremos tempo livre para o almoço e visita ao Santuário, um dos 
principais locais Marianos a nível mundial. Continuação para Lisboa. Hospedagem.

9º Dia - Lisboa
Café da manhã e visita panorâmica de cidade, incluindo a Praça Marquês de Pombal, Avenida da 
Liberdade, Praça dos Restauradores, Praça do Rossio e a Baixa Pombalina. Continuação para o bairro 
histórico de Belém, onde se situam a Torre de Belém, o Padrão dos Descobrimentos e o Mosteiro dos 
Jerônimos, construído no séc. XVI por ordem de D. Manuel I (entrada na Igreja). Tarde livre em que 
sugerimos visita opcional a Queluz, Sintra, Cascais e Estoril. À noite, sugerimos um jantar numa típica Casa 
de Fados, ao som da música tradicional portuguesa e com danças folclóricas do país (opcional).

10º Dia - Saída de Lisboa
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 
horas, conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora do traslado ao Aeroporto. Feliz viagem 
de regresso.

INCLUI

9 Cafés da manhã bu�et;
Circuito em ônibus de turismo;
Traslado de chegada e saída (traslados estão incluídos somente se recebermos a informação dos voos 
até 15 dias antes do início da viagem);
Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
Taxas hoteleiras e de serviço;
Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
Acompanhamento durante toda a viagem por um Guia Abreu bilíngue (português e espanhol);
Visitas de cidade (incluídas) com Guia Local: Paris, Madri e Lisboa;
Outras cidades e locais comentados pelo nosso Guia: Castelo de Chambord, Castelo de Cheverny, 
Bordeaux, Ávila, Salamanca, Guarda, Coimbra e Fátima;
Entradas em museus e monumentos de acordo com o intinerário: Catedral de Notre-Drame (sempre 
que possível), Castelo de Cheverny, Mosteiro de Santa Cruz, Santuário de Fátima e Igreja dos Jerônimos;
Fones de ouvido para maior conforto durante as visitas.   

NÃO INCLUI

Tudo o que não estiver devidamente mencionado nos serviços incluídos (item acima). As refeições não 
incluem bebida.

HOTÉIS PREVISTOS

Paris: Mercure Paris La Defense Hotel
Bordeaux: Mercure Bordeaux Château, Chartrons
Madrid: Praga
Salamanca: Artheus Carmelitas Salamanca
Lisboa: Vip Executive Art’s Hotel, Lisbon Marriott Hotel, Vila Galé Ópera.

A estada pode variar entre os hotéis citados. Os hotéis da sua reserva serão informados 2 semanas antes 
da partida.

DATAS

2019 – Saídas em 19 de julho; 2, 16, 30 de agosto; 13 e 27 de setembro; 11 e 25 de outubro; 8 e 22 de novembro.
2020 - Saídas em 2 de janeiro; 7 de fevereiro; 2 e 27 de março; 10 de abril.

VALOR POR PESSOA

A partir de € 1.185 Euros
Valores da parte terrestre em euros. Solicite-nos a parte aérea de acordo com sua preferência de data de 
saída dos tours. Tarifa sujeita a disponibilidade e alteração sem prévio aviso.



PROGRAMAÇÃO

1º Dia - Chegada a Paris
Chegada no aeroporto de Paris, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem. Tempo livre para os 
primeiros contatos com a "Cidade Luz". À noite, poderá fazer um passeio pela cidade iluminada 
(opcional). Nota importante: De forma a garantir a sua participação no passeio noturno (opcional), 
aconselhamos que a sua chegada no aeroporto de Paris seja até às 17h.

2º Dia - Paris
Após o café da manhã, visita panorâmica da cidade: os Grandes Boulevards, a Praça da Concórdia 
(construída no tempo de Luis XV), os Campos Elíseos, o Arco do Triunfo (onde se encontra o túmulo do 
"Soldado Desconhecido"), a Ópera (um dos maiores teatros do mundo), a Madeleine, a Catedral de 
Notre-Dame (entrada sempre que possível) e a Torre Ei�el (projeto de Gustavo Ei�el para a Exposição 
Universal de 1889 e que na época era o edifício mais alto do mundo). Tarde livre para visitas de gosto 
pessoal ou para excursão opcional a Versalhes. À noite, sugerimos passeio pelo Sena em 
Bateaux-Mouches, seguido do famoso espetáculo do "Lido" (opcional).

3º Dia - Paris
Café da manhã. Dia livre para viver Paris: visite os seus monumentos, os museus do Louvre e d'Orsay, os 
modernos centros de La Villette e Georges Pompidou, passeie nos seus bairros mais famosos como o 
dos estudantes em St. Germain ou dos artistas em Montmartre com a Basílica de Sacré Coeur. Usufrua 
do seu espetacular comércio. Aproveite cada dia um pouco mais, do muito que esta cidade tem para lhe 
oferecer. Possibilidade de participar em excursões opcionais.

4º Dia - Paris > Castelos do Loire > Bordeaux
Café da manhã e saída para a região dos Castelos do Loire. Atravessando o Rio Loire, continuamos ao 
longo de belas paisagens até chegar ao maior dos castelos do Loire, o de Chambord. Parada para fotos. 
Continuação para o belo e elegante Castelo de Cheverny (visita interior). De tarde, prosseguimento da 
viagem para Bordeaux, famosa pela qualidade dos vinhos produzidos na sua região. Hospedagem.

5º Dia - Bordeaux  > Madri
Após o café da manhã, início da viagem em direção a Madri. Entrada na Espanha pela fronteira de Irún. 
Prosseguiremos pela Província de Guipuzcoa do País Basco, próximo às cidades de San Sebastian e 
Vitória, junto a Burgos e pela Serra de Guadarrama para Madri. Hospedagem. À noite sugerimos um 
espectáculo de dança �amenca (opcional).

6º Dia - Madri
Estadia em regime de hospedagem e café da manhã. Visita panorâmica da cidade de Madri, percorrendo 
os seus principais bairros e monumentos: Praça de Espanha, Gran Via, a Praça Cibeles, com a sua 
harmoniosa fonte dedicada à deusa grega da agricultura e fertilidade, o Passeio da Castellana, o Estádio 
Santiago Bernabéu (parada), o Passeio do Prado, com o seu famoso museu, a antiga estação ferroviária de 
Atocha, o Parque do Retiro, a Praça de Touros de Las Ventas, a Praça da Porta do Sol e a Praça do Oriente 
(com o Palácio Real, o Teatro da Ópera e a estátua de Filipe IV). De tarde, possibilidade de efetuar uma 
excursão opcional à cidade forti�cada de Toledo, antiga capital de Espanha, que alcançou o seu apogeu 
nos séc. XIV e XV, e que é hoje cidade-museu e Patrimônio Mundial da Unesco.

7º Dia - Madri > Ávila > Salamanca
Café da manhã. Em horário a con�rmar, continuação da viagem por Ávila e parada para vista panorâmica 
desta cidade, rodeada por 2.500 metros de muralhas medievais e terra natal de Santa Teresa de Jesus. 
Prosseguimento para a bela cidade de Salamanca, "a Cidade Dourada", situada às margens do rio 
Tormes e declarada monumento nacional em virtude dos seus magní�cos edifícios dos séc. XVI, XVII e 
XVIII, com o melhor conjunto espanhol de arquitetura renascentista. Hospedagem.

8º Dia - Salamanca > Coimbra > Fátima > Lisboa
Café da manhã e prosseguimento da viagem para Portugal. Entrada pela região da Beira Alta, passando 
junto à cidade da Guarda. Continuação para Coimbra, terra natal de seis Reis e capital de Portugal até 
1256, além de sede da mais antiga Universidade do país, fundada no séc. XIII. Na chegada, passeio 
panorâmico no qual veremos o Rio Mondego, a histórica Rua de So�a, os edifícios da Universidade, o 
Aqueduto de S. Sebastião e o Jardim Botânico. Passeio a pé na Baixa da Cidade e visita do Mosteiro de 
Santa Cruz, fundado pelo primeiro rei de Portugal em 1131 e onde terá funcionado a primeira escola 
pública do país. Chegada a Fátima, onde teremos tempo livre para o almoço e visita ao Santuário, um dos 
principais locais Marianos a nível mundial. Continuação para Lisboa. Hospedagem.

9º Dia - Lisboa
Café da manhã e visita panorâmica de cidade, incluindo a Praça Marquês de Pombal, Avenida da 
Liberdade, Praça dos Restauradores, Praça do Rossio e a Baixa Pombalina. Continuação para o bairro 
histórico de Belém, onde se situam a Torre de Belém, o Padrão dos Descobrimentos e o Mosteiro dos 
Jerônimos, construído no séc. XVI por ordem de D. Manuel I (entrada na Igreja). Tarde livre em que 
sugerimos visita opcional a Queluz, Sintra, Cascais e Estoril. À noite, sugerimos um jantar numa típica Casa 
de Fados, ao som da música tradicional portuguesa e com danças folclóricas do país (opcional).

10º Dia - Saída de Lisboa
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 
horas, conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora do traslado ao Aeroporto. Feliz viagem 
de regresso.

INCLUI

9 Cafés da manhã bu�et;
Circuito em ônibus de turismo;
Traslado de chegada e saída (traslados estão incluídos somente se recebermos a informação dos voos 
até 15 dias antes do início da viagem);
Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
Taxas hoteleiras e de serviço;
Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
Acompanhamento durante toda a viagem por um Guia Abreu bilíngue (português e espanhol);
Visitas de cidade (incluídas) com Guia Local: Paris, Madri e Lisboa;
Outras cidades e locais comentados pelo nosso Guia: Castelo de Chambord, Castelo de Cheverny, 
Bordeaux, Ávila, Salamanca, Guarda, Coimbra e Fátima;
Entradas em museus e monumentos de acordo com o intinerário: Catedral de Notre-Drame (sempre 
que possível), Castelo de Cheverny, Mosteiro de Santa Cruz, Santuário de Fátima e Igreja dos Jerônimos;
Fones de ouvido para maior conforto durante as visitas.   

NÃO INCLUI

Tudo o que não estiver devidamente mencionado nos serviços incluídos (item acima). As refeições não 
incluem bebida.

HOTÉIS PREVISTOS

Paris: Mercure Paris La Defense Hotel
Bordeaux: Mercure Bordeaux Château, Chartrons
Madrid: Praga
Salamanca: Artheus Carmelitas Salamanca
Lisboa: Vip Executive Art’s Hotel, Lisbon Marriott Hotel, Vila Galé Ópera.

A estada pode variar entre os hotéis citados. Os hotéis da sua reserva serão informados 2 semanas antes 
da partida.

DATAS

2019 – Saídas em 19 de julho; 2, 16, 30 de agosto; 13 e 27 de setembro; 11 e 25 de outubro; 8 e 22 de novembro.
2020 - Saídas em 2 de janeiro; 7 de fevereiro; 2 e 27 de março; 10 de abril.

VALOR POR PESSOA

A partir de € 1.185 Euros
Valores da parte terrestre em euros. Solicite-nos a parte aérea de acordo com sua preferência de data de 
saída dos tours. Tarifa sujeita a disponibilidade e alteração sem prévio aviso.


