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Portugal | JULHO DE 2020

DO SUL AO NORTE COM O SANTUÁRIO DE FÁTIMA
Ocupando cerca de 16% da Península Ibérica, Portugal (que inclui os arquipélagos da 
Madeira e dos Açores) conta com uma população de mais de 10 milhões de pessoas. 
Apesar da sua dimensão relativamente pequena, o país apresenta uma grande diversi-
dade histórica e geográfica, que varia entre regiões montanhosas e planícies douradas, 
cidades antigas e modernas, vinícolas reconhecidas mundialmente, sua gastronomia 
única e boa infraestrutura turística, que contribuíram para que Portugal fosse nomeado 
em 2017 o melhor destino turístico do mundo na premiação da 24ª edição do World 
Travel Awards. O tour passa por Lisboa, Sintra, Cascais, Estoril, Azeitão, Zetubal, Faro 
(Algarve), Portimão, Lagos, Sagres, Ferreira do Alentejo, Évora, Tomar, Fátima, Coimbra, 
Aveiro, Porto com Mini Cruzeiro pelo Rio Douro e Visitas a Caves de Vinho do Porto▪, 
Braga, Guimarães e finalizando em Porto.

PROGRAMAÇÃO 

Dia 25/07/20 - Porto Alegre > Lisboa (Aéreo)

Em torno das 19h30min apresentação no Aeroporto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre, RS para 

preparativos de embarque com destino a Lisboa - Portugal. Check-in com conferência de passaportes, 

trâmites de aduaneiros e migratórios e partida da viagem aérea direta a Lisboa às 22h10min, com refei-

ções e pernoite a bordo.



Dia 26/07/20 - Chegada a Lisboa

Chegada no aeroporto de Lisboa e traslado privativo ao Hotel Expo Astoria 4 Estrelas, em Lisboa. (Depen-

dendo da hora de chegada, os apartamentos poderão ainda não estar disponíveis! Só garantidos a partir 

das 15h. A bagagem pode ser guardada até os apartamentos serem atribuídos). Resto do tempo livre. 

Aproveite para começar a explorar a cidade de Lisboa que é a capital costeira e montanhosa de Portugal. 

Do imponente castelo de São Jorge, a vista abrange os edifícios de cor pastel na cidade velha, o estuário 

do Rio Tejo e a ponte suspensa 25 de abril. Nas proximidades, o Museu Nacional de Azulejos exibe 5 sé-

culos de azulejos decorativos de cerâmica. Hospedagem.

Dia 27/07/20 - Lisboa, City Tour

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 e posteriormente visita do Mosteiro dos Jerônimos (Patrimônio Cultural da Humanidade pela 

Unesco) e na sequência, visita do Museu Nacional do Azulejo. Tempo livre para poder ir provar os famo-

sos pastéis de Belém na pastelaria que reclama a sua origem. Voltando ao centro histórico da capital de 

Portugal, iniciamos um passeio pelas ruelas de Alfama, local que “respira” Fado, iremos passar ainda pelo 

Marquês de Pombal e pela praça do Comércio e Rossio. Restante do dia livre. Hospedagem.

Dia 28/07/20 - Lisboa > Sintra > Cabo da Roca > Cascais > Estoril > Lisboa

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. Tempo 

livre para almoço e para poderem provar a doçaria tradicional os famosos “travesseiros” (não incluído). 

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 com o seu famoso Cassino inaugurado em 16 de agosto de 1931, antes da chegada a 

Lisboa. Hospedagem.

Dia 29/07/20 - Lisboa > Azeitão > Setubal > Faro

Café da manhã no hotel, saída rumo ao sul de Portugal. Faremos a primeira parada em Azeitão, conhecido 

pelos seus vinhos e queijos de ovelha. Aqui faremos uma visita a uma vinícola local para prova devinhos. 

Continuamos para Setúbal onde iremos ter tempo livre para almoço (não incluído), não deixe de experi-

mentar o choco frito que é especialidade de Setúbal. Após almoço, continuamos rumo à região do Algar-

ve. Chegada ao hotel de Faro em torno das 16h30min. Hospedagem.

Dia 30/07/20 - Faro > Portimão > Lagos > Sagres > Faro

Café da manhã no hotel. Saída para visitar aquela que é considerada a capital do Barlavento Algarvio, Por-

timão, efetuaremos um passeio pelas ruas da cidade e pelo seu centro histórico. Continuamos para Lagos, 

que sempre possuiu uma forte ligação com o mar, que começou com o Infante D. Henrique que lançou 

deste ponto as naus que iniciaram os Descobrimentos Portugueses. Tempo livre para almoço. Após al-

moço continuamos para Sagres, localizado no extremo sudoeste de Portugal e onde poderá encontrar a 

Fortaleza de Sagres que foi dos principais pontos defensivos a nível marítimo da costa Portuguesa. Retor-

no ao hotel no meio da tarde e restante do tempo livre para explorar o centro histórico de Faro ou cidade 

velha ou ainda, chamada de Vila Adentro. Hospedagem.



Dia  31/07/20- Faro > Ferreira do Alentejo > Évora

Café da manhã no hotel, saída a caminho do Alentejo Norte. A caminho das planícies douradas alenteja-

nas repletas de oliveiras, sobreiros e vinhas. Atravessamos o interior do Alentejo e as suas intermináveis 

planícies até chegar a Ferreira do Alentejo para uma visita ao Lagar da Oliveira da Serra, uma das mais 

conhecidas produtoras de azeite do país. A visita permite conhecer todas as fases de produção e finaliza 

com uma degustação, onde o objetivo é descobrir as principais diferenças entre os azeites. Posterior-

mente continuação da viagem a Évora, com visita da cidade na chegada, conhecida como cidade museu 

devido ao seu vasto número de monumentos que podemos deslumbrar no seu centro histórico e onde 

visitaremos a famosa Capela dos Ossos. Hospedagem.

Dia 01/08/20 - Évora > Tomar > Fátima

Café da manhã no hotel. Saída para Tomar, cidade que foi na altura doada por Dom Afonso Henriques, 

primeiro rei de Portugal, à ordem de Cister pela sua ajuda nas conquista dos territórios aos Mouros. Visita 

ao Convento de Cristo e à cidade. Tempo livre para almoço. Após almoço continuamos para a Fátima, prin-

cipal dos santuários marianos em Portugal bem como ponto de peregrinação de várias pessoas de todo 

o mundo onde faremos uma visita pelo Santuário. Horário da missa para sábado 01/08/20 = 18h30min - 

Missa, em português, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. 19h15min - Missa, em espanhol, 

na Capela das Aparições. Hospedagem.

Dia 02/08/20 - Fátima > Coimbra > Aveiro > Porto

Após café da manhã, saída para Coimbra onde faremos visita a esta cidade universitária, onde iremos visitar 

uma das universidades mais antigas de Portugal, a Universidade de Coimbra. Após a visita seguimos em 

passeio pelas ruas da cidade conhecidas como “Quebra-Costas”. Continuamos viagem rumo a Aveiro, tam-

bém conhecida como a “Veneza Portuguesa” devido aos canais presentes na cidade. Tempo livre para que 

possa provar os famosos “ovos-moles”, típica doçaria tradicional. Continuamos para o Porto, onde a chegada 

será entre 16h a 17h (sujeito a alteração), acomodação no hotel e restante do tempo livre. Hospedagem.

Dia 03/08/20 - Porto, City Tour

Café da manhã no hotel. Seguimos em visita à cidade do Porto, também conhecida como cidade “invicta” 

por nunca ter sido conquistada durante as invasões que Portugal sofreu. Seguimos pelo centro histórico 

da cidade onde efetuaremos uma visita panorâmica. Visita à estação de trem de São Bento onde pode-

mos vislumbrar os seus morais em azulejo que contam parte da história de Portugal. Seguimos rumo à 

zona da ribeira onde encontraremos a Ponte D. Luís I, onde faremos um cruzeiro pelo douro, onde pode-

remos ter uma perspectiva diferente das margens desta cidade maravilhosa. Desembarque já no lado de 

Vila Nova de Gaia onde realizaremos prova de vinhos nas Caves do vinho do Porto. Resto do dia livre para 

atividades a gosto pessoal. Hospedagem.

Dia 04/08/20 - Porto > Guimarães > Braga > Porto

Café da manhã no hotel, saída para a zona do Minho, onde começamos com visita a Guimarães, “Berço da 

Nação”, local onde Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal iniciou a sua marcha para formar Portugal. Vi-

sita panorâmica ao centro histórico da cidade, considerado Património Mundial da Unesco e onde podemos 

encontrar por exemplo o Castelo de Guimarães e o Paço dos Duques de Bragança. Tempo livre para almoço. 

Após almoço continuamos para Braga, um dos principais pontos a nível religioso de Portugal. Começamos 

por efetuar visita panorâmica ao centro histórico onde iremos visitar a Sé de Braga. Continuamos para visita 

ao Santuário do Bom Jesus do Monte, cujas origens remontam ao princípio do século XIV, é considerada a 



maior atração turístico-religiosa da cidade. Antes de continuarmos a viagem para o Porto, visita ao Santuário 

do Sameiro. Regresso ao hotel. Hospedagem.

Dia 05/08/20 - Porto > Lisboa > Porto Alegre (Aéreo)

Sem café da manhã no hotel. Em torno das 2h45min despertar, desocupação dos quartos – check-out e 

traslado ao aeroporto internacional do Porto para viagem de retorno ao Brasil. Partida de Porto às 6h com 

escala e troca de aeronave no aeroporto de Lisboa de onde partirá às 11h45min em voo direto diurno a Porto 

Alegre/RS, onde a chegada está estimada às 19h05min (sujeito à alteração). Fim dos nossos serviços.

 

DATA

Saída em 25 de julho de 2020 e retorno no dia 5 de agosto de 2020.

INCLUI

• Tíquete aéreo em voo regular e classe econômica, voando TAP POA / LISBOA // PORTO / LISBOA / POA   

  com taxas e impostos;

• Franquia de 23kg para a bagagem despachada e 10kg para a bagagem de mão (excesso de bagagem    

  paga a parte);

• Traslados privativos de chegada em Lisboa e saída de Porto com assistência de guia, podendo ser em     

  Micro-ônibus ou Ônibus de turismo;

• Ônibus para a excursão e passeios de Lisboa a Porto, personalizado com placa de identificação;

• 3 noites de hospedagem no Expo Astória 3 estrelas ou similar, com café da manhã;

• 2 noites de hospedagem no Hotel Eva Hotel Faro 4 estrelas ou similar, com café da manhã;

• 1 noite de hospedagem no Évora Hotel 4 estrelas, ou similar, Regime de Meia Pensão;

• 1 noite de hospedagem no Hotel Aurea 4 estrelas, ou similar, com café da manhã;

• 3 noites de hospedagem no Hotel Eurostars Heroísmo 4 estrelas, ou similar, com café da manhã;

• Guia acompanhante de língua portuguesa desde a chegada até o final da viagem;

• Guias locais em português, conforme roteiro e Radio Guias (auriculares), onde tiver muito movimento;

• City tours ou passeios com guia local, conforme programa ou roteiro dia a dia;

• Navegação/Cruzeiro pelo Rio Douro, onde poderemos ter uma perspectiva diferente das margens desta 

 cidade maravilhosa;

• Entradas mencionadas como incluídas: Mosteiro dos Jerônimos e Museu do Azulejo (Lisboa); o Palácio    

 da Vila (Sintra); o Prova de Vinhos (Azeitão); o Capela dos Ossos (Évora); o Convento de Cristo (Tomar);  

 o Universidade (Coimbra); o Caves vinho do Porto (Porto); o Cruzeiro no Douro (Porto); o Subida Bom 

  Jesus (Braga); o Sé de Braga;

• Taxas das cidades e de serviço, impostos sobre os serviços de hospedagem + transporte;

• Hospedagem e diárias do motorista, guias acompanhante do Brasil, guia acompanhante português;

• Guia acompanhante desde Porto Alegre/RS a partir de 16 pessoas confirmadas no grupo (viajando juntos);

• Kit de viagem contendo bolsa pequena de viagem, porta-euros, etiquetas para as malas, porta-voucher;

• Seguro viagem internacional no valor de EUR 30.000,00 para pessoas até 70 anos, acima desta idade  

  com adicional (favor consultar).

 



HOTÉIS PREVISTOS

Lisboa: Hotel Expo Astória

Faro (Algarve): Hotel Resort Eva

Évora: Hotel Évora

Fátima: Hotel Aurea Congress & Spa 

Porto: Hotel Eurostars Heroísmo 

NÃO INCLUI

Ticket aéreo em primeira classe e/ou executiva, assentos na classe premium (deverão pagar separada-

mente se a classe de reserva permitir). Noite adicional por problemas de saúde, greve, fenômenos me-

teorológicos adversos que impedem a continuação da viagem. Refeições, bebidas e outras despesas de 

caráter pessoais não mencionadas como incluídas, como Wi-Fi, lavanderia, telefonemas etc. Traslados de 

chegada e/ou saída em data ou horário diferente do grupo e diferença tarifária para adiantar ou adiar a 

ida e ou volta. Ingressos a parques nacionais, reservas ecológicas, e/ou museus quando não menciona-

dos como serviços incluídos. Passeios e/ou eventos opcionais que passageiro opte por realizar fora da 

programação (consulte o seu guia em Portugal). Gorjetas* para guias, motoristas, carregadores de malas 

na entrada e saída dos hotéis, bem como nos aeroportos.

IMPORTANTE

Documentação necessária para a viagem. Passaporte válido (6 meses antes de vencer). Para a viagem a 

Europa é aceito somente o passaporte dentro da validade (sem necessidade de visto). Com possibilidade 

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

VALOR POR PESSOA

Apartamento Duplo / Triplo Standard : R$ 14.590,00 com taxas dos aeroportos, impostos, seguro, city taxs 

etc. (exceto gorjetas e outras gratificações).

Apartamento Single (Individual) Standard: R$ 18.990,00 com taxas dos aeroportos, impostos, seguro, city 

taxs etc. (exceto gorjetas e outras gratificações).

Crianças de 0 a 2 anos paga somente a taxa de embarque (R$ a informar), reconfirme esta política no ato da 

compra do pacote. Crianças de 2 a 10 anos no apartamento dos pais paga 80% do valor de adulto em apar-

tamento duplo + cama extra e acima de 10 anos paga como adulto. Apartamento triplo adulto confirmação 

sujeito a disponibilidade, portanto vendas unicamente sob consulta.

Formas de Pagamento

À Vista: Desconto máximo de 3% sobre esta modalidade de pagamento, podendo pagar 50% na Entrada 

e saldo a 30 dias.

Pré-Datados: Entrada 20% com cheque ou dinheiro e saldo em 9x através de Cheques-Pré para residen-

tes no RS.



Cartões de Crédito: Entrada 30% com cheque ou dinheiro e saldo em 4x iguais no Visa, Master, 

outros (Consultem).

Boleto Bancário : Entrada 30% com cheque ou dinheiro e saldo em no máximo 6x que deverão estar qui-

tados antes do embarque.

Observação: Valor por pessoa em EUR convertido para Reais (R$) pela média de câmbio turismo e fica 

congelado até o fechamento do grupo, entretanto fica sujeito à alteração, sem prévio aviso, de acordo a 

variação cambial significativa (± 5%), respeitando qualquer negociação em andamento ou reserva prévia. 


