PORTUGAL E ESPANHA 2019
SAÍDA
PORTO
ALEGRE

13 DIAS
11 NOITES

02/04/2019
14/04/2019

AÉREO E
TERRESTRE

Cidades / locais visitados: Lisboa, Óbidos, Nazaré, Fátima, Coimbra, Porto, Salamanca, Segóvia,
Madri e Barcelona.

ITINERÁRIO
1º DIAº DIA - 02/04/2019 - PORTO ALEGRE / LISBOA
Apresentação no aeroporto internacional de Porto Alegre. Embarque em voo com destino a
Lisboa.
2º DIAº DIA - 03/04/2019 - LISBOA
Chegada a Lisboa. Traslado ao hotel. Hospedagem. Restante do dia livre. Capital de Portugal
e cidade mais populosa do país, Lisboa é um dos destinos estrangeiros que mais atrai
brasileiros por sua história, cultura, música, gastronomia e preços acessíveis.
3º DIAº DIA - 04/04/2019 - LISBOA
Café da manhã. Pela manhã, visita panorâmica a cidade incluindo a Torre de Belém,
Mosteiro dos Jerônimos (ingresso incluso), Bairro de Alfama, parada na Fábrica de Pastéis de
Belém (degustação inclusa), Praça do Comércio, Praça do Rossio, Praça dos Restauradores,
Avenida da Liberdade e a Praça Marques do Pombal, Jardim da Alameda e Fonte Luminosa.
Restante do dia livre.
4º DIAº DIA - 05/04/2019 - LISBOA / ÓBIDOS / NAZARÉ / FÁTIMA
Café da manhã. Saída com destino a Fátima, passando por Óbidos. Tempo para visita a pé
através de suas ruas estreitas e pequenas praças, a ﬁm de conhecer esta vila, considerada
um dos melhores exemplos de cidadela medieval na Europa. Continuação com destino a
Nazaré, pequena cidade litorânea formada pela Praia do Norte e a Praia da Vila, separadas
pelo Sítio, parte alta onde encontra-se o mirante e a igreja de Nossa Senhora de Nazaré.
Prosseguimento da viagem com destino a Fátima. Chegada e hospedagem.
5º DIAº DIA - 06/04/2019 - FÁTIMA / COÍMBRA / PORTO
Café da manhã. Pela manhã, visita panorâmica à cidade de Fátima, considerada um dos
maiores centros de peregrinação católica do mundo, atraindo em média 6 milhões de
pessoas anualmente. O santuário, que começou com uma pequena capela no local onde em
1917, Lúcia, Jacinta e Francisco viram Nossa Senhora pela primeira vez, hoje ocupa uma
área com o dobro do tamanho da Praça de São Pedro, no Vaticano. Continuação até
Coimbra, sede de uma das universidades mais antigas do mundo e berço do fado. Visita à
biblioteca da Universidade (ingresso incluso) Continuação a cidade do Porto. Hospedagem.

6º DIAº DIA - 07/04/2019 - PORTO
Café da manhã. Pela manhã, visita panorâmica à cidade às margens do Rio Douro, passando
por suas pontes às margens do rio, as adegas, a catedral, igreja de São Francisco, palácio da
Bolsa, entre outros locais. Restante do dia livre. Porto é uma cidade dinâmica de farta
história, atrações turísticas e vida noturna agitada, sendo famosa por seus vinhos com
denominação de origem e fama mundial, os ‘Vinhos do Porto’, que ainda são armazenados
nas adegas localizadas ao longo do Douro.

7º DIAº DIA - 08/04/2019 - PORTO / SALAMANCA
Café da manhã. Em horário oportuno, saída até à fronteira espanhola para chegar até
Salamanca. Tempo livre para conhecer a cidade. Hospedagem. Salamanca faz parte da
região da Espanha conhecida como “Castilla y León” e, apesar de ser uma cidade de porte
médio, com aproximadamente 170.000 habitantes, é famosa mundialmente por sua cultura
e atmosfera estudantil – a Universidade de Salamanca é tida como a terceira mais antiga da
Europa, datada de 1218.
8º DIAº DIA - 09/04/2019 - SALAMANCA / SEGÓVIA / MADRI
Café da manhã. Pela manhã, visita panorâmica a Salamanca, incluindo a Praça Mayor,
Centre Histórico, Torre Gallo, Catedral Nova e Antiga, entre outros. Após o passeio, ainda
pela manhã, saída com destino a cidade de Madri, com breve parada em Segóvia. Cidade
muito antiga, sua criação remonta à época do Império Romano. Os destaques vão para o
Aqueduto romano, construído no início do século II d.C., a Catedral de Santa Maria (última
catedral de estilo gótico construída na Espanha) e o Alcázar de Segovia, construído
originalmente como fortaleza e que também serviu de palácio real, presídio, centro de
artilharia do exército, entre outros usos. Segóvia é também conhecida por seu prato típico, o
cochinillo de Segóvia, prato de leitão assado em forno a lenha. Continuação da viagem até
Madri. Chegada e hospedagem. Capital e maior cidade da Espanha, Madri nunca dorme: a
cidade das meninas de Velásquez no Museu do Prado oferece centenas de espetáculos
teatrais, óperas, bares e uma vida noturna agitada.
9º DIAº DIA - 10/04/2019 - MADRI
Café da manhã. Visita panorâmica à cidade com amplo percurso pelas mais importantes
avenidas, praças e edifícios: Gran Vía, Cibeles, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praza do
Oriente. Restante do dia livre.
10º DIAº DIA - 11/04/2019 - MADRI / BARCELONA
Café da manhã. Saída com destino a Barcelona. Chegada e hospedagem. Restante do dia
livre. Barcelona é a capital da Catalunha e a segunda cidade mais populosa da Espanha.
Localizada às margens do mediterrâneo, próxima da fronteira com a França, a cidade de
Gaudí é rica em história e arte, sendo hoje o motor econômico do país.
11º DIAº DIA - 12/04/2019 - BARCELONA
Café da manhã. Pela manhã, visita panorâmica a cidade do artista Antonio Gaudí, passando
pelas Ramblas, Bairro Gótico, Plaza de Espanha, Casa Batló, Catedral Sagrada Família, Vila
Olímpica, entre outros. Famosa por suas praias, baladas e vida eclética, Barcelona é uma
das cidades mais conhecidas da Europa e uma das mais procurada para se visitar. Restante
do dia livre.
12º DIAº DIA - 13/04/2019 - BARCELONA
Café da manhã. Dia livre.
13º DIAº DIA - 14/04/2019 - BARCELONA / LISBOA / PORTO ALEGRE
Café da manhã. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo com
destino a Barcelona e conexão para Porto Alegre. Chegada a Porto Alegre.

INCLUSO
Passagem aérea em classe econômica, desde Porto Alegre
Hospedagem em hotéis de categoria turística superior com café da manhã;
Transporte em ônibus privativo de turismo
Traslado aeroporto / hotel em Lisboa
Traslado hotel / aeroporto em Barcelona
Guia acompanhante desde a saída do Brasil
Guias locais para os passeios na cidade de Lisboa, Fátima, Porto, Salamanca, Madri e
Barcelona
Ingresso para Mosteiro dos Jerônimos
Degustação do famoso pastel de Belém em Lisboa
Ingresso para a biblioteca da Universidade de Coimbra
Cartão assistência viagem, plano Europa, válido pelo período, para menores de 70 anos.
Kit viagem

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL

CIDADE

Eurostars Lisboa Parque

Lisboa

Hotel Regina

Fátima

Eurostars Das Artes

Porto

Exe Salamanca

Salamanca

Novotel Madrid Center

Madri

Exe Cristal Palace

Barcelona

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 17.08.2018

ENTRADA DE R$3.234,00

+9X DE R$1.270,00
Preço por pessoa em Apartamento Duplo Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$14.664,00

CATEGORIA

OBSERVAÇÕES
Reservas sujeitas a disponibilidade;
Não incluso: despesas de caráter pessoal; refeições e bebidas não constantes como inclusas;
gorjetas; passeios descritos como opcionais; excesso de bagagem (transporte de uma mala
com no máximo 23 kg por pessoa); demais itens não constantes como inclusos;
Preço por pessoa em apartamento individual standard: EUR 3.920,00 + EUR 80,00 taxas de
embarque;
Saída garantida com mínimo 25 passageiros;
Consulte adicional para saídas de outras localidades;
Em datas de feiras e eventos especiais, a hospedagem poderá ser realizada nos arredores
das cidades visitadas;
Consulte documentação necessária para ingresso em cada país;
A franquia de bagagem para os ônibus na Europa é de 01 mala de até 23 kg por pessoa;
Não é possível troca ou correção de nome na passagem aérea;
Formas de pagamento: Consulte câmbio vigente no dia do pagamento. À vista 5% de
desconto, ou entrada à vista de 20% + 9 vezes sem juros em cheque (mediante aprovação
cadastral) ou nos cartões de crédito pessoa física (Visa, Mastercard, Amex ou Diners Club).
Em caso de variação cambial, preços serão reajustados de acordo;
Condições Gerais e especíﬁcas conforme contrato e anexo 1.

