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ENCANTOS DA PENÍNSULA IBÉRICA - CIRCUITO ESPECIAL
Nesta viagem visitaremos as duas capitais de países da Península Ibérica, juntamente 
com outras cidades importantes desta região que está localizada geograficamente na re-
gião sudoeste do continente europeu. Em seu território estão localizados, principalmente,
três países, chamados de países ibéricos: Portugal, Espanha e Andorra.

PROGRAMAÇÃO 

Sábado, 12/09/20 - Porto Alegre > São Paulo > Barcelona (Aéreo)

Em torno das 9h30min apresentação no Aeroporto Internacional de Porto Alegre/RS, para preparativo de 

embarque em voo com destino ao aeroporto de São Paulo (GRU) para conexão com o voo com destino a 

Europa. Partida do voo às 17h20min em viagem aérea diretamente a Barcelona, com refeições e pernoite 

a bordo.



Domingo, dia 13/09/20 - São Paulo > Barcelona (Aéreo)

Chegada ao aeroporto da cidade, conforme horário da parte aérea confirmada, desembarque para trâmi-

tes migratórios de chegada à Europa, aduana para conferência aleatória da bagagem. Recepção no aero-

porto e traslado privativo ao hotel onde a acomodação será a partir das 15h. Tempo livre para almoço (não 

incluído) e/ou começar a explorar a cidade, sugerimos uma caminhada pela Rambla (calçadão), visitar o 

Mercado de Boqueria, etc. Hospedagem.

Segunda-feira, dia 14/09/20 - Barcelona (City Tour)

Após café da manhã, visita da capital catalã, começando por visitar a belíssima Catedral, cuja construção 

foi iniciada no séc. XIX. Continuamos, passando pelas ramblas, a movimentada avenida central da cida-

de, pela Praça da Catalunha, com as suas belas fontes, pelo Passeio de Garcia, avenida com comércio 

elegante que foi construída no século passado, pelas Casas Millá (La Pedrera) e Battló, obras primas de 

Gaudi, a pela igreja da Sagrada Família, belo exemplar da arquitetura modernista de Gaudi, que trabalhou 

na sua construção até à data da sua morte. Subimos ao Parque de Montjuic e passamos pelo estádio 

Olímpico. Restante do dia livre para atividades de gosto pessoal. Hospedagem. Passeio Opcional: Tour de 

meio dia a Montserrat para visitar o famoso santuário da Virgem Negra, padroeira da Catalunha.

Terça-feira, dia 15/09/20 - Barcelona > Zaragoza > Madri (620 Km)

Café da manhã no hotel. Partida através do planalto central, em direção à cidade de Zaragoza, antiga ca-

pital do reino de Aragão um dos mais poderosos que existiram na Península Ibérica. Chegada a Zaragoza, 

visita à famosa basílica da Virgem do Pilar, erguida no local onde Nossa Senhora teria aparecido duas 

vezes ao Apóstolo Santiago, sobre um pequeno pilar que ficou como testemunho e à volta do qual San-

tiago mandou edificar a primeira igreja. Mais tarde foi transformado numa imponente basílica, cujo teto se 

encontra decorado com afrescos da juventude do famoso pintor Goya. Tempo livre para almoço. De tarde 

continuação da viagem atravessando o vasto planalto central, a “meseta”, coberto de campos de trigo, 

montanhas e desfiladeiros. As suas cidades estão impregnadas por um profundo sentido da história, que 

se reflete na arquitetura dos seus edifícios e nos castelos espalhados por toda a região. Chegada à capital 

espanhola, Madri. Restante do tempo livre para começar a explorar a cidade. Hospedagem por 3 noites, 

com café da manhã, em Madri.

Quarta-feira, dia 16/09/20 - Madri (Visita de cidade)

Café da manhã no hotel. Visita à capital do Reino. Cidade cosmopolita e moderna, detentora de grande 

riqueza monumental de um impressionante tesouro artístico nos seus numerosos e importantes museus. 

A belíssima capital espanhola, é uma cidade com mais de 3 milhões de habitantes, situada no centro ge-

ográfico do país. Pensa-se que o seu nome poderá derivar da palavra árabe “magerid”, “cidade das águas”. 

Conquistada dos mouros em 939, pelo rei Ramiro II, só em 1083, com D. Afonso VI, passaria definitivamen-

te para a posse dos reis cristãos e seria elevada à categoria da capital espanhola apenas no reinado de 

Filipe II em 1561. Devido ao seu isolamento geográfico, só depois da chegada da linha férrea no séc. XIX, 

é que se tornou na maior cidade de Espanha. A famosa Gran Via, o Paseo da Castelhana, as Fontes de 

Cibeles e Neptuno, a Plaza de Espanha, a Praça Puertas Del Sol, todo o movimentado centro geográfico e 

quilómetro zero de todas as estradas que partem da capital. Tarde livre para atividades de gosto pessoal. 

Hospedagem. Passeio Opcional: Conheça o ambiente fantástico de Madri à noite.

Quinta-feira, dia 17/09/20 - Madri (Dia Livre)

Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades de gosto pessoal. Madri: Conquistada dos mouros em 

939, pelo rei Ramiro II, só em 1083, com D. Afonso VI, passaria definitivamente para a posse dos reis cris-



tãos e seria elevada à categoria da capital espanhola apenas no reinado de Filipe II em 1561. Devido ao 

seu isolamento geográfico, só depois da chegada da linha férrea no séc. XIX, é que se tornou na maior 

cidade de Espanha. Hospedagem. Passeios Opcionais: 1) Tour de meio dia a Toledo 2) Tour de meio dia ao 

Escorial ou ambos juntos – Pacote combo!

Sexta-feira, dia 18/09/20 - Madri > Ávila > Salamanca (250 Km)

Café da manhã no hotel e saída em direção a Ávila. Visita panorâmica da cidade, rodeada por 2.500 me-

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

Doutora da Igreja. Continuação para Salamanca onde chegaremos no meio da tarde. A “Cidade Dourada”, 

situada nas margens do rio Tormes e declarada monumento nacional em virtude dos seus magníficos edi-

fícios dos sécs. XVI, XVII e XVIII, possuindo o melhor conjunto espanhol de arquitetura renascentista. Tem-

po livre para passear pelo centro, 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. Ainda 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 respetivamente, e a Plaza Mayor, construída por Filipe V, 

a mais bela de toda a Espanha. Hospedagem.

Sábado, dia 19/09/20 - Salamanca > Santiago de Compostela (420 Km)

Após o café da manhã, partida de Salamanca em direção à província da Galiza. Atravessando a província 

de Lugo, passamos ao lado de Zamora, situada nas margens do rio Douro e percorremos ainda a região 

de Castela e Leão, o berço da nação espanhola, com os seus montes encimados de castelos e as suas 

planícies de cor ocre. Ao longo da história espanhola, esta região central teve uma grande influência da 

língua, cultura e religião. Tempo livre para almoço no percurso. Ladeando um trecho de um dos “Cami-

nhos de Santiago”, chegamos a Santiago de Compostela, centro religioso e de peregrinação desde a 

idade Média, em consequência da descoberta do túmulo de Santiago Maior no séc. IX. Passeio a pé até 

à Praça do Obradoiro para visita guiada à famosa catedral, onde está sepultado o Apóstolo, rodeada de 

belos edifícios históricos. Hospedagem em hotel de Santiago de Compostela.

Domingo, dia 20/09/20 - Santiago de Compostela > Braga > Porto (250 Km)

Café da manhã buffet no hotel, check-out e partida para Portugal, descendo a Galiza ao longo das Rias. 

Os Galegos, cujas origens são celtas, têm muito orgulho da sua cultura e da sua língua, semelhante ao 

português. O caráter céltico desta bela terra é ainda evidente no instrumento musical tradicional favori-

to – agaita-de-foles. Atravessamos a fronteira e rumamos a Braga, capital da bela e verdejante região do 

Minho e cidade dos arcebispos, com o centro religioso mais antigo do país. Visitamos a antiquíssima Sé no 

centro histórico e o Bom Jesus do Monte, na encosta da Serra do Sameiro, com a sua majestosa escadaria 

em granito e uma fantástica vista sobre a cidade e a região. Seguimos viagem até ao Porto, segunda maior 

cidade de Portugal e capital da região Norte país. Hospedagem em Porto.

Segunda-feira, dia 21/09/20 - Porto (Visita de Cidade)

Café da manhã no hotel e manhã livre para atividades de caráter pessoal. De tarde, saída para visita à 

descoberta da cidade “Invicta”. Atravessamos por uma das 6 pontes para a margem sul do rio Douro. Aqui, 

onde os romanos desenvolveram os povoados de Portus e Cale, são hoje as cidades do Porto e Vila Nova 

de Gaia, de cada um dos lados do rio, nomes que viriam a se unir, dando origem ao nome de Portucale, 

que constituiu o núcleo inicial do que viria a ser o reino de Portugal. Iniciamos o passeio pedonal junto aos 

Clérigos, descendo até à estação de São Bento para observar os seus magníficos painéis de azulejos. Pela 



animada Rua das Flores, chegamos ao bairro histórico da Ribeira, que a UNESCO tombou como Patrimô-

nio Mundial para percorrer as suas estreitas ruelas até ao Rio, junto à famosa Ponte Luís I, toda constru-

ída em ferro, seguindo a escola do famoso engenheiro, Gustavo Eiffel. Regresso ao hotel. Hospedagem. 

Passeios Opcionais: Cruzeiro das Pontes (duração 50 min). Visita às caves de Vinho do Porto (com show 

de fado). obras como a Catedral Metropolitana, Mercado Central, o Mausoléu de Castelo Branco, a Praça 

dos Mártires, o Centro de Turismo, a Estátua de Iracema, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, dentre 

outros. Percorre ainda o bairro da Praia de Iracema, a Praia de Meireles, a praia do porto de jangadas do 

Mucuripe e a famosa Praia do Futuro. Posteriormente o Beach Park (para quem quiser ficar no parque, 

o ingresso e a volta ao hotel serão por conta de cada passageiro). Restante do tempo livre. Hospedagem.

Terça-feira, dia 22/09/20 - Porto > Aveiro > Coimbra > Fátima (140 Km)

Partida após o café da manhã em direção a Aveiro, muitas vezes apelidada de “Veneza Portuguesa” por 

causa dos seus canais e os típicos barcos “Moliceiros” que os percorrem. Tempo livre no centro para poder 

provar a doçaria local numa das várias pastelarias: os tradicionais “ovos moles”. Seguimos atravessando 

a região vitivinícola da Bairrada, até chegar a Coimbra, cidade universitária situada nas margens do Rio 

Mondego. Terra natal de meia dúzia de Reis e capital de Portugal até 1256, além de ser sede da mais antiga 

Universidade do país, foi fundada em 1290 pelo Rei D. Dinis. Subimos até ao topo da cidade para visitar a 

sua famosa universidade, descendo depois pelas ruelas do “Quebra-Costas” até junto do rio. Continuação

para Fátima. Hospedagem e Jantar no hotel em Fátima. À noite possibilidade de participar na procissão 

das velas.

Quarta-feira, dia 23/09/20 - Fátima > Coimbra > Nazaré > Óbidos > Lisboa (280 Km)

Após o café da manhã visita ao Santuário de Fátima, um dos mais importantes locais de peregrinação da 

Europa, que faz memória às aparições de Nossa Senhora aos três pastorinhos. Continuamos até à Nazaré, 

a mais típica vila piscatória portuguesa, onde faremos uma parada com tempo livre para almoço. Ao início 

da tarde seguimos para a bucólica vila de Óbidos, uma das mais bem preservadas vilas medievais de Por-

tugal, que foi dote de rainhas durante várias dinastias da história portuguesa. Fazemos um passeio pelas 

ruelas no interior da muralha que envolve toda a vila. Aproveite para provar o conhecido licor de cereja: a 

“Ginjinha”, servido em copo de chocolate. Continuamos a nossa viagem até Lisboa, capital de Portugal e 

considerada uma das mais bonitas capitais da Europa. Hospedagem no hotel em Lisboa.

Quinta-feira, dia 24/09/20 - Lisboa (Visita da cidade)

Café da manhã buffet no hotel. Iniciamos a nossa visita à capital de Portugal, começando pelo bairro 

monumental de Belém, de onde partiram outrora as grandes expedições à procura de novos mundos. 

Fazemos uma primeira parada em frente ao Padrão dos Descobrimentos e à Torre de Belém, símbolo da 

cidade. Tempo livre para poder ir provar os famosos pastéis de Belém na pastelaria que reclama a sua ori-

gem. Seguimos até ao Palácio Nacional da Ajuda, antigo Palácio Real, para uma visita guiada. Voltando ao 

centro histórico da capital de Portugal, iniciamos um passeio pedestre pelas ruelas de Alfama, passando 

pela Sé e atravessando a baixa pombalina até à Praça D. Pedro IV, mais conhecida por “Rossio”. De novo no 

ônibus, subimos a elegante Avenida da Liberdade até ao Marquês de Pombal a caminho do hotel. Resto 

do dia livre. Hospedagem. Passeios Opcionais: à Noite Jantar Show com Fado In Chiado.

Sexta-feira, dia 25/09/20 - Lisboa > Sintra > Cascais > Estoril

Saída 8h30min, retorna: 13h30min. Café da manhã no hotel, posteriormente saída para um passeio de dia 

inteiro pela costa/litoral de Lisboa, até Sintra. Em Sintra faremos uma primeira parada para uma visita 

ao Palácio da Vila, o mais bonito de Portugal. Descemos ao centro histórico da Vila para passear pelas 



ruelas desta Vila romântica e provar os famosos “travesseiros”, um exemplo da doçaria conventual da 

região. Almoço opcional (não incluído) em restaurante local. Continuamos pela luxuriante vegetação e 

lindíssima paisagem do Parque Natural de Sintra, passando pelo Cabo da Roca – o ponto mais ocidental 

do continente europeu. Ao longo da marginal seguimos por Cascais e Estoril antes da chegada a Lisboa. 

Hospedagem.

Sábado, 26/09/20 - Lisboa > São Paulo > Porto Alegre (Aéreo)

Café da manhã bem cedo ou box breakfast e em torno das 6h15min saída do hotel para traslado privati-

vo ao aeroporto internacional de Lisboa. Embarque em voo de retorno ao Brasil, como escala e troca de 

avião no aeroporto de São Paulo (GRU), conforme quadro de voos. Chegada, desembarque, migração, 

aduana, e embarque em voo direto ao aeroporto de Porto Alegre/RS, onde a chegada está prevista em 

torno das 20h15min. Fim da viagem e dos serviços.

DATA

Saída em 12 de setembro de 2020 e retorno no dia 26 de setembro de 2020.

INCLUI

Tíquete aéreo em voo regular, classe econômica, voando Tap Porto Alegre > Lisboa > Barcelona e 

Lisboa > Porto Alegre;

Taxas e Impostos aeroportuários, de emissão, impostos e franquia de bagagem: 1 bagagem de mão 

de até 10kg e despachada 1 de 23kg;

Traslados privativos de chegada e saída com assistência de guia de lingua portuguesa ou espanhola;

Circuito em moderno ônibus de turismo ou em Micro-ônibus conforme número de passageiros confir-    

mados no grupo.

Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa desde o 3º ao 14º dia;

Acompanhamento de guia desde Porto Alegre/RS para grupo com o mínimo de 16 pessoas;

13 Noites de hospedagem  em  apartamento duplo ou single com café da manhã Buffet, conforme qua- 

dro de hotéis previstos ou similares;

Visitas guiadas nas seguintes cidades: Barcelona (ingresso na Catedral); Zaragoza; Madri; Ávila;  

Salamanca; Santiago de Compostela (ingresso na Catedral); Braga (ingresso na Sé); Porto; Aveiro; 

Coimbra (ingresso na universidade); Fátima; Nazaré; Óbidos; Lisboa (ingresso no Palácio da Ajuda), Sintra, 

Cascais e Estoril;

Serviço de maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa);

Taxas de turismo, das cidades, de serviços e impostos.

Kit de viagem (bolsa pequena, etiquetas para as malas)

Seguro viagem com cobertura mínima de 60 mil Euros.

 

NÃO INCLUI

Ticket aéreo em primeira classe ou executiva, assentos na classe premium e marcação de assentos nas classes 

preferenciais. O que não estiver mencionado como incluído e gastos extras de caráter pessoal em geral (wifi, 
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•



lavanderia, telefonemas). Ingressos a parques nacionais, reservas ecológicas, e/ou museus quando não men-

cionados como serviços incluídos. Traslados desde qualquer cidade de origem até o Aeroporto Salgado Filho 

de Porto Alegre/RS e vice-versa. Traslados de chegada e/ou saída em data ou horário diferente do grupo (EUR 

50,00 por pessoa, por trajeto). Gorjetas (EUR 5,00 por dia) para guias / motoristas, bem como, gorjetas para 

carregadores de malas excedidas nos hotéis.

HOTÉIS PREVISTOS

Barcelona: Ayre Hotel Caspe 

Madri: Hotel Senator Gran Via

Salamanca: Hotel Alameda Palace

Santiago Compostela: Eurostars Grand Hotel

Porto: Hotel Bessahotel BoaVista

Fátima: Hotel Estrela de Fátima

Lisboa: Hotel Lutécia

Algum dos hotéis poderá pedir cartão de crédito ou depósito em espécie em moeda local como garantia 

para cobrir eventuais despesas por danos ou consumos do frigobar. No voucher informaremos os hotéis 

que exigem esta garantia. Hotéis similares a confirmar até 90 dias antes da viagem.

 

IMPORTANTE

Documentaçao necessária para a viagem

Passaporte original dentro da validade (vencendo 6 meses a partir do embarque) emitido pela Polícia 

Federal. Estrangeiros e menores de idade com ou sem acompanhamento dos pais consultem documen-

tações necessárias. Outros tipos identidades como carteiras funcionais ou carteira de motorista não são 

aceitas para embarcar a este destino.

Local de embarque principal

O local de embarque dos passageiros do Rio Grande do Sul será o Aeroporto Internacional Salgado Filho 

de Porto Alegre/RS - Terminal 1. Apresentação para check in e embarque nacional, 1h45min, no mínimo, 

antes do horário de partida do voo, por se tratar de viagem em grupo. Apresentação para check in e em-

barque internacional, 3h30min, no mínimo, antes do horário de partida do voo, por se tratar de viagem em 

grupo. Passageiros de outras cidades de estados vizinhos poderão embarcar no seu Aeroporto de Origem 

com adicional da diferença tarifária. Com possibilidade de embarque em Chapecó/SC. Sujeito a alteração 

de valor.

VALOR POR PESSOA

Investimento ou valor por pessoa (aéreo + terrestre)

Apartamento duplo > triplo Standard: R$ 16.998,00 com taxas aeroportuárias, impostos, segurança e com-

bustível incluídas.



Apartamento Single (Individual) Standard: R$ 22.705,00 com taxas aeroportuárias, impostos, segurança e 

combustível incluídas.

Bebê (CHD) de 0 a 2 anos paga somente taxas de embarque, de emissão e deverá viajar no colo dos pais (consul-

tem valores). Criança (CHD) de 2 a 9 anos paga 80% do valor em duplo e deverá se hospedar como 3ª pessoa com 

2 adultos que paga integral. Criança acima de 9 anos deverá pagar o valor integral e poderá se hospedar em 

apto duplo ou triplo com 1 ou 2 adultos. Acomodação: Apartamento Triplo será com 2 camas de solteiro ou 

1 cama de casal mais 1 cama de armar/montar ou sofá-cama.

FORMAS DE PAGAMENTO

À Vista: Desconto de 3% sobre o valor do pacote, podendo pagar 50% no ato com taxas + 50% a 30 dias.

Cheques Pré: Entrada de 20% com cheque ou dinheiro e saldo em até 9X nos cheques pré-datados 

de residentes no RS.

Cartão Crédito: Entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em até 4X nos Cartões: Visa, Master. 

Outros cartões (Consultem).

Boleto Bancário: Entrada de 30% + taxas com cheque ou dinheiro e saldo em até 6X, devendo estar quita-

dos antes da viagem.

(*) Valores e condições sujeitos à alteração de acordo a variação cambial significativa, respeitando qualquer 

negociação em andamento ou reserva prévia.


