
Rua Willy Barth  4544
São Miguel do Oeste  SC
89900 - 000

+55 49 3622 1222
viagem@extremoestetur.com.br
www.extremoestetur.com.br

Circuito Ibérico |  2020 e 2021

MARAVILHAS DE PORTUGAL E ESPANHA
Vamos embarcar neste circuito Ibérico e conhecer as maravilhas que Portugal e Espa-
nha tem a oferecer. Inúmeros passeios, bons vinhos, uma deliciosa gastronomia, praias 
belíssimas e uma excelente receptividade. O tour passa por Lisboa, Sintra, Cascais, Obi-
dos, Fatima, Coimbra, Porto, Braga, Valenca, Santiago de Compostela, Salamanca, Avila, 
Vale dos Caidos, Madri, Valencia e Barcelona.

PROGRAMAÇÃO

1º Dia - Chegada a Lisboa

Chegada no aeroporto de Lisboa, recepção e traslado para o hotel. Hospedagem. Tempo livre para os 

primeiros contatos com esta linda cidade, situada na margem norte do Rio Tejo, a poucos quilômetros do 

Atlântico. Sugerimos uma visita ao Castelo de São Jorge e ao Parque das Nações, local onde se efetuou a 

Expo’98, com o seu Oceanário (um dos maiores do mundo).

2º Dia - Lisboa

Após o café da manhã, saída para a histórica vila de Sintra, antiga residência da realeza considerada Pa-



trimônio da Humanidade pela Unesco. Prosseguimento pela Malveira da Serra e pela estrada do Guincho 

até Cascais, antiga aldeia de pescadores e hoje uma das áreas residenciais mais elegantes do país. Tempo 

livre para almoço. Continuação ao longo da costa do Estoril, passando junto ao seu famoso Cassino, e 

regresso a Lisboa para visita desta cidade. Passaremos na Torre de Belém, fortaleza construída no séc. 

XVI e que é hoje o símbolo turístico da capital portuguesa (parada), Padrão dos Descobrimentos, constru-

ído no local de onde partiram as caravelas de Pedro Álvares Cabral e de Vasco da Gama, o Mosteiro dos 

Jerônimos, (construído no séc. XVI por ordem de D. Manuel I), Bairro de Alfama, Baixa Pombalina (bairro 

comercial reconstruído após o grande terremoto de 1755), Praça do Comércio, Praça do Rossio (coração 

da cidade), Praça dos Restauradores (com o seu obelisco comemorativo da restauração da independên-

cia), Avenida da Liberdade e a Praça Marquês de Pombal. Regresso ao hotel. Para esta noite a sugestão é 

um jantar numa típica Casa de Fados, ao som da música tradicional portuguesa e com danças folclóricas 

do país (incluído para os clientes que adquirirem o Pacote Mais + com o seu agente de viagens ou em 

alternativa poderá comprar este passeio localmente com seu Guia Abreu). Hospedagem.

3º Dia - Lisboa > Óbidos > Fátima > Coimbra > Porto

Café da manhã e partida para a bela cidadezinha de Óbidos. Visita a pé pelas estreitas ruas e pequenas 

praças, a fim de conhecer esta belíssima vila, considerada um dos melhores exemplos de cidadela me-

dieval na Europa. Continuação da viagem para Fátima, onde teremos tempo livre para o almoço e visita 

ao Santuário, um dos principais locais de peregrinação do mundo. 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 Sofia, 

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 fun-

cionado a primeira escola pública do país. Tempo livre. Prosseguimento para a cidade do Porto. Chegada 

e hospedagem.

4º Dia - Porto

Café da manhã e visita desta cidade cuja parte antiga está classificada como Patrimônio Mundial pela 

Unesco; destaque para a Igreja da Lapa, a Sé do séc. XII (entrada) e visita panorâmica da cidade (Av. dos 

Aliados, Torre dos Clérigos, Av. da Boavista, Bairro da Foz, Ponte da Arrábida e Ponte de D. Luís) terminan-

do numa Cave de Vinho do Porto para visita e degustação. Restante do dia livre em que poderá apreciar 

o tradicional comércio da “baixa portuense”; sugerimos fazer um passeio de barco no rio Douro, para ver a 

cidade de um ângulo diferente, e almoçar num restaurante do bairro típico da Ribeira (opcional).

5º Dia - Porto > Braga > Valença > Santiago de Compostela

Café da manhã. Continuação da viagem em direção a Braga, capital da bela e verdejante região do Minho 

e o centro religioso mais antigo do país. A fundação de Braga remonta à época dos romanos, que lhe de-

ram o nome de Bracara Augusta e lhe trouxeram prosperidade e riqueza. Subida ao alto do Bom Jesus no 

célebre bondinho movido a água desde a sua fundação em 1882 e, após uma panorâmica do Santuário, 

continuação em direção a Valença, cidade situada na margem sul do Rio Minho, que faz a fronteira natural 

entre Portugal e Espanha. Parada e tempo livre para almoço nesta cidade fortificada. Para os clientes com 

Pacote Mais + teremos almoço em restaurante local, onde degustaremos comida tradicional portuguesa 

(sem possibilidade de reserva no local; será apenas possível reservar comprando o Pacote Mais + com o 

seu agente de viagens). Entrada na Espanha pela Galiza. Chegada a Santiago de Compostela - centro re-

ligioso e de peregrinação desde a Idade Média, em consequência da descoberta do túmulo de Santiago 



Maior no séc. IX. Tempo livre para visita à famosa Catedral, onde está sepultado o Apóstolo, na Praça do 

Obradoiro, rodeada de belos edifícios históricos. Hospedagem.

6º Dia - Santiago de Compostela > Salamanca

Após o café da manhã, partida de Santiago de Compostela, ladeando um trecho de um dos “Caminhos 

de Santiago” em direção a Salamanca pela região interior da Galiza, atravessando a província de Lugo. 

Chegada na bela cidade de Salamanca, “a Cidade Dourada”, situada nas margens do rio Tormes e decla-

rada monumento nacional em virtude dos seus magníficos edifícios dos séc. XVI, XVII e XVIII, possuindo o 

melhor conjunto espanhol de arquitetura renascentista. Tempo livre para visitar esta cidade universitária, 

com os belos edifícios que rodeiam o Pátio das Escolas, parte integrante da Universidade do séc. XIII, uma 

das mais antigas e distintas da Europa. Podemos ainda ver a Casa das Conchas, palácio do séc. XVI cuja 

fachada se encontra repleta de conchas de vieira - o símbolo de Santiago, terminando com as Catedrais 

Nova e Velha dos séc. XVI e XII, respectivamente, e a magnífica Plaza Mayor, construída por Felipe V e 

considerada a mais bela de toda a Espanha. Hospedagem.

7º Dia - Salamanca > Ávila > Vale dos Caídos > Madri

Café da manhã e saída em direção a Ávila. Parada para vista panorâmica da cidade, rodeada por 2.500 metros 

de muralhas medievais e terra natal de Santa Teresa de Jesus, fundadora das Carmelitas Descalças e Doutora 

da Igreja. Continuação para visita do Vale dos Caídos, imponente monumento mandado edificar por Francisco 

Franco, após a Guerra Civil Espanhola. Continuação para Madri onde chegaremos a meio da tarde. Tempo 

livre para os primeiros contatos com a belíssima capital espanhola. Hospedagem. À noite, sugerimos um jantar 

tradicional de tapas com espetáculo de dança clássica flamenca (incluído para os clientes que adquirirem o 

Pacote Mais + com o seu agente de viagens. Poderá também comprar este passeio localmente com seu Guia 

Abreu). Hospedagem.

8º 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, com o monumento a Cervantes, Gran Via, a 

Praça Cibeles, o Passeio da Castellana, a principal avenida da cidade com os seus bonitos jardins e fontes, 

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 mais bela de Espanha, 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 fortificada 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.

9º Dia - Madri > Valência

Café da manhã. Tempo livre em Madri. Em hora a informar, saída em direção a Valência, uma das mais 

antigas e terceira maior cidade espanhola, fundada pelos romanos no ano de 138 a.C. com o nome de 

Valentia Edetanorum. Valencia é ainda hoje uma das cidades mais dinâmicas do país, com uma excelente 

gastronomia, onde os pescados e o famoso arroz ou paelha valenciana, têm um lugar muito importante. 

As festas também têm grande relevância, como se pode comprovar com as Fallas, que ocorrem no mês 

de Março. Chegada, check-in e hospedagem. Jantar incluído para os clientes que adquirirem o Pacote 

Mais + (sem possibilidade de reserva no local; será apenas possível reservar comprando o Pacote Mais + 

com o seu agente de viagens).



10º Dia - Valência > Barcelona

Após o café-da-manhã, visita panorâmica da cidade na qual conheceremos a Cidade das Artes e das 

Ciências (maravilhoso projeto contemporâneo, da autoria de Santiago Calatrava), a Catedral, onde se-

gundo a tradição, se guarda o cálice da Última Ceia, o Santo Graal (entrada), o Mercado e outros edifícios 

de destaque. Tempo livre para almoçar e passear. Em hora a determinar, partida para Barcelona, com 

chegada ao fim da tarde. Esta cidade é, não só um dos mais movimentados portos do Mediterrâneo, 

mas também capital da Catalunha, segunda maior cidade de Espanha e o seu principal centro industrial. 

Barcelona rivaliza com Madri como centro de cultura, de comércio e de desporto. Aqui se realizaram os 

Jogos Olímpicos de 1992. Hospedagem. Jantar incluído para os clientes que adquirirem o Pacote Mais + 

(sem possibilidade de reserva no local; será apenas possível reservar comprando o Pacote Mais + com o 

seu agente de viagens).

11º Dia - Barcelona

Café da manhã e visita da capital catalã: a belíssima Catedral, cuja construção foi iniciada no séc. XIII, as 

Ramblas, a Praça da Catalunha, o Passeio de Gracia, com as Casas Millá (La Pedrera) e Battló, obras-pri-

mas de Gaudi, a Igreja da Sagrada Família, o Parque de Montjuich e o Estádio Olímpico. Restante do dia 

livre para continuar a descobrir as belezas de Barcelona ou participar de um passeio opcional a Montser-

rat, para conhecer o Santuário da Virgem Negra, Patroeira da Catalunha. À noite, sugerimos conhecer o 

movimentado porto olímpico. Hospedagem.

12º Dia - Saída de Barcelona

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.

 

DATA

Consulte-nos a parte aérea na sua data preferida, citada no calendário de saídas:

Saídas 2020 - Sentido Lisboa > Barcelona: 1, 22, 29 de abril; 13 de maio;  3 e 24 de junho; 15 de julho;  5, 19 

e 26 Agosto; 16 e 23 de setembro; 7 e 28 de outubro; 16 de dezembro.

Saídas 2020 - Sentido Barcelona > Lisboa: 12 de abril; 3, 10 e 24 de maio; 14 de junho; 5 de julho; 16 e 30 

de agosto; 6 e 27 de setembro; 4 e 18 de outubro; 8 de novembro.

Saídas 2021 - Sentido Barcelona > Lisboa: 24 de janeiro; 7 e 28 de fevereiro; 14 e 28 de março.

INCLUI

11 Cafés da manhã buffet;

Circuito em ônibus de turismo;

Traslados 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: Lisboa, Porto, Madri, Valência e Barcelona;

Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso Guia: Sintra, Cascais, Estoril, Óbidos, Fátima, Coimbra, Bra-

ga, Valença, Santiago de Compostela, Salamanca e Ávila;

Entradas em museus e monumentos de acordo com o itinerário: Santuário de Fátima, Mosteiro de Santa Cruz, 

Sé do Porto, Santuário do Bom Jesus de Braga, Vale dos Caídos, Catedral de Valência e Catedral de Barcelona;

Subida no bondinho movido a água até ao Santuário do Bom Jesus de Braga;

Visita e degustação em uma Cave de Vinho do Porto. Fones de ouvido para maior conforto durante as visitas;

Fones de ouvido para maior conforto durante as visitas. 

NOTA: As bebidas à refeição não estão incluídas.

 

NÃO INCLUI

Tudo o que não estiver devidamente especificado como Serviços Incluídos.

Observação: Sujeito a alteração de valores.

Parte aérea. Consulte-nos a parte aérea na sua data preferida, citada no calendário de saídas.

VALOR POR PESSOA

Parte terrestre, valor por pessoa: desde 1.295,00 Euros;

Com possibilidade de embarque em Chapecó, SC. Sujeito a alteração de valor.

•
•
•

•

•
•
•


