Portugal Total e Santiago Da
Compostela
Duração: 14 dias e 12 noites.

Saídas: diárias.

Roteiro
DIAS
1 - Apresentação no aeroporto internacional para embarque com destino a Lisboa. (Passagem aérea não incluída, consulte
nossas excelentes tarifas).
2 - Portugal, Lisboa
Recepção no aeroporto e traslado privativo para o Hotel Skyna **** ou similar. Os apartamentos estarão disponíveis após às 15h.
Resto do dia livre. Hospedagem.
3 - Lisboa
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 origem. Voltando ao centro histórico da capital de Portugal, iniciamos um passeio pedestre pelas
ruelas de Alfama com visita à Sé de Lisboa 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. De tarde sugerimos um passeio opcional a romântica vila de Sintra e à glamorosa vila de Cascais. Hospedagem.
4 - Lisboa, Óbidos, Nazaré, Alcobaça
Após o café da manhã e o check-out, partimos rumo ao norte, fazendo a primeira parada na bucólica vila de Óbidos, uma das mais
bem preservadas vilas medievais de Portugal, que foi dote de rainhas durante várias dinastias da história portuguesa. Fazemos
um passeio pelas ruelas no interior da muralha que envolvem toda a vila. Aproveite para provar o delicioso licor de cereja, a
“Ginjinha”, servido em copo de chocolate. Continuamos a nossa viagem passando pela vila piscatória da Nazaré com parada no
miradouro do Sítio com a fantástica vista sobre a vila e o oceano atlântico. Seguimos até Alcobaça para uma breve visita à igreja
do mosteiro onde se encontram os túmulos de Pedro e Inês para depois seguir até Fátima. Visita ao Santuário, um dos mais
importantes locais de peregrinação da Europa, que faz memória às aparições de Nossa Senhora aos três pastorinhos. Jantar e
hospedagem no Hotel Regina ****, ou similar.
5 - Fátima, Coimbra, Aveiro, Porto
Partida após o café da manhã em direção a Coimbra, a cidade dos estudantes. Subimos até ao topo da cidade para uma visita à
secular universidade. Seguimos atravessando a região da Bairrada, até 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”. Continuamos ao longo da costa, até ao Porto. Hospedagem no
Hotel AC Porto ****, ou similar.
6 - Porto
Café da manhã buffet no hotel. No período da manhã vamos conhecer a cidade “invicta”, a segunda maior cidade de Portugal e
capital do norte do país. Passeio a pé, descendo da Avenida dos Aliados, passando pela estação de trem de São Bento com seus
magníficos painéis de azulejos, descendo a animada rua das Flores, até chegar ao bairro histórico da Ribeira, junto ao rio Douro,
tombado pela UNESCO Patrimônio Mundial da Humanidade. Atravessamos a famosa ponte Luis I, toda construída em ferro,
seguindo a escola de Gustave Eiffel, até à outra margem, em Vila Nova de Gaia, para visitar uma das mundialmente conhecidas
caves de vinho do Porto, finalizando a visita com uma degustação. Tarde livre para atividades de caráter pessoal. Sugerimos
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como passeios opcionais um cruzeiro no Douro durante a tarde (duração 50 min.) e à noite um
jantar com fado e folclore. Hospedagem.
7 - Porto, Santiago De Compostela, Braga
Check-out após o café da manhã e partida para Santiago de Compostela, centro religioso e de peregrinação desde a Idade Média,
em conseqüência da descoberta do túmulo de Santiago Maior no séc. IX. Visita ao centro com os seus belos edifícios históricos.
Tempo livre para entrar na famosa catedral onde está sepultado o Apóstolo, e para almoço. De tarde regresso a Portugal,
atravessando a província do Minho, até chegar ao Bom Jesus do Monte, na encosta da Serra do Sameiro, com uma majestosa
escadaria em granito e uma fantástica vista sobre a cidade e a região. Jantar e hospedagem nos hotéis do complexo do Bom
Jesus**** (santuário), ou similar.
8 - Braga, Guimarães, Douro, Viseu
Café da manhã no hotel. Visita a Braga, a cidade dos arcebispos, conhecida pelas suas inúmeras igrejas, das quais destacamos
para visita a antiquíssima Sé de Braga no coração do centro histórico. Continuação até Guimarães, o “Berço da Nação”, onde
nasceu D. Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. Passeamos pelo lindíssimo centro histórico medieval tombado pela
UNESCO Patrimônio Histórico Mundial. Continuação da viagem, deixando a região do Minho para subir a Serra do Marão, no
início da província de Trás-os-Montes, descendo depois a encosta norte até chegar ao coração do Vale do Douro, onde se produz
o mundialmente conhecido Vinho do Porto. Visita com degustação a uma vinícola. Continuamos atravessando as Serras das
Meadas e do Montemuro, chegamos a Viseu, capital da Beira Alta e terra do lendário Viriato, que aqui, na outrora Lusitânia,
combateu as invasões romanas. Hospedagem no Hotel Grão Vasco ****.
9 - Viseu, Serra da Estrela, Bairradas, Lisboa, Évora
Após o café da manhã no hotel, fazemos um passeio a pé pelo centro histórico da cidade para visitar a lindíssima Sé. Partimos
depois em direção à Serra da Estrela, a mais alta montanha de Portugal continental. No sopé da serra visitamos uma tradicional
queijaria onde se produz o famoso Queijo da Serra e fazemos uma degustação. Seguimos ao longo da cordilheira da serra,
atravessando a região demarcada dos vinhos do Dão até chegar à região da Bairrada. Parada para um almoço tendo como menu
o famoso “Leitão à Bairrada”. Após o almoço, continuação da viagem até à Gare do Oriente, em Lisboa, onde chegaremos ao final
da tarde para embarque no trem “intercidades” com destino a Évora. À chegada a Évora, transporte privativo ao Hotel M'Ar de Ar
Muralhas ****, ou similar. Hospedagem.
10 - Évora, Monsaraz
Após o café da manhã no hotel, iniciamos a visita à cidade de Évora, capital do Alentejo que guarda no seu centro histórico,
rodeado de uma vasta cintura de muralhas, uma valiosa herança cultural tombado pela UNESCO Patrimônio Mundial da
Humanidade. Visita ao templo romano, Praça do Giraldo e à Capela dos Ossos, na Igreja de São Francisco. Continuamos,
partindo de Évora à descoberta das magníficas paisagens da planície alentejana e dos seus fabulosos vinhos. Visita com
degustação de vinhos a uma das herdades de referência da região. Subida até Monsaraz, lugar histórico no topo de um monte,
conquistado aos Mouros em 1167, que desempenhou ao longo dos séculos o papel de sentinela do Guadiana, vigiando a fronteira
com Castela. Regresso a Évora no final da tarde. Hospedagem.
11 - Évora, Ferreira do Alentejo, Aljustrel, Castro Verde, Vilamoura
Partimos após o café da manhã em direção ao sul de Portugal. 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. Continuamos em direção ao Sul, deixando o Alentejo para entrar na região do Algarve,
conquistada aos mouros um século depois da formação de Portugal e hoje uma das estâncias de veraneio mais conhecidas na
Europa. Hospedagem no Hotel Vila Galé Ampálius ****, ou similar.
12 - Vilamoura
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades de caráter pessoal. Sugerimos como opcional um passeio de meio dia à
descoberta do barlavento Algarvio, passando por Portimão, Praia da Rocha, até ao Cabo de S. Vicente, em Sagres, local mítico no
extremo sudoeste da Europa Continental, deslumbrante pela imponência das suas falésias. Já no regresso, fazemos uma última
parada em Lagos, considerada uma das mais bonitas cidades algarvias. Regresso ao hotel no final da manhã.
13 - Vilamoura, Lisboa
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Café da manhã no hotel. Transporte privativo do hotel até à estação de trem de Albufeira /
Ferreiras para embarque no trem “Intercidades” com destino a Lisboa. Hospedagem no Hotel
Olissippo Oriente ****, ou similar, junto à Gare do Oriente. (Não inclui transporte entre a estação
de trens e o hotel, cerca de 300m de distância). Tarde livre para atividades de caráter pessoal.
14 - Lisboa
Café da manhã. Os apartamentos estarão disponíveis até às 11h. Em hora a determinar, traslado ao aeroporto internacional de
Lisboa. FIM DA VIAGEM.

SERVIÇOS:
INCLUI
· 12 noites de hospedagem com café da manhã.
· Traslados privativos em Lisboa no 1ª e 13º dias, em Évora no 8º dia e Vilamoura no 12º dia.
· Circuito em moderno ônibus de turismo ou em van, com acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa do
2º ao 8º dia. Nos 9º e 10º dias, circuito em carro ou van privativo, com motorista de turismo;
· Trajetos de trem "Intercidades": Lisboa - Évora e Albufeira - Lisboa;
· 3 refeições (bebidas não incluídas), conforme indicação no roteiro;
· Visitas guiadas nas seguintes cidades: Lisboa (ingresso na Sé), Óbidos, Fátima, Coimbra (ingresso na universidade),
Aveiro, Santiago de Compostela, Braga (ingresso na Sé), Guimarães, Lamego, Viseu (ingresso na Sé), Monsaraz.
· Visita com degustação às caves de Vinho do Porto no Porto;
· Visita com degustação à vinícola Quinta do Seixo, da Sandeman;
· Visita com degustação à uma queijaria de Queijo da Serra;
· Visita com degustação ao largar da Oliveira da Serra;
· Serviço de maleteiros nos hotéis em Fátima, Porto, Braga e Viseu (1 mala por pessoa).
· Taxas de turismo, de cidade (exceto a taxa da última noite em Lisboa que terá que ser paga localmente, serviço e
impostos).
OPCIONAL
- Seguro de assistência de viagem Euromax Individual e Familiar.
- Seguro de cancelamento, Trip Protector.
NÂO INCLUI
- Refeições não mencionadas.
- Seguro assistência saúde/bagagem.
- Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, lavanderia).
- Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais.
- Excesso de bagagem.
- Qualquer item não mencionado como incluído.
- Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.

Hotéis Previstos:
Lisboa - Hotel Skyna 4* ou similar
Fátima - Hotel Regina 4* ou similar
Porto - Hotel AC Porto 4* ou similar
Braga - Bom Jesus 4* ou similar
Viseu - Hotel Grão Vasco 4* ou similar
Évora - Hotel M`Ar de Ar Muralhas 4* ou similar
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Vilmamoura- Hotel Vila Galé Ampálius - 4* ou similar
Lisboa - Hotel Olissippo Oriente - 4* ou similar.

Roteiro opera com mínimo de 2 passageiros compartindo os mesmos serviços. Consulte suplemento para passageiro viajando sozinho.
Documentação de viagem: Passaporte, vistos e vacinas são de responsabilidade dos passageiros.
Não incluído: Taxas de aeroportos; taxas de porto e de combustível navio; despesas com visto e documentação; refeições não
mencionadas; gorjetas para guias e garçons; despesas de caráter pessoal tais como: lavanderias. Telefonemas, etc.
Preços: Não são válidos em períodos de feiras, congressos e eventos. Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Acomodação: A entrada nos hotéis (check in) inicia-se às 16:00h e a saída (check out) deverá ser feita até as 12:00h. São
Crianças os menores de 12 anos sempre que compartindo apto. com dois adultos. As crianças são acomodadas em cama de armar.
Os apartamentos triplos são constituídos de 02 camas de solteiro e 01 de armar.
Taxas Locais: Os hotéis em Lisboa cobram taxas turísticas municipais. Estas novas taxas são de 1 por noite/pessoa
com mais de 13 anos de idade, até um máximo de 7 noites por pessoa e deverão ser pagas diretamente pelo cliente
no hotel.

Para Saber Mais Informações, Consulte-nos.
Rodrigo ou Cecília (11)3805-1930 / (11)5585-1485
Rodrigo@watanabetur.com.br ou Cecilia@watanabetur.com.br
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