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PASSEIOS DE 1 DIA

Localizadas no concelho de Palmela, no sopé 
da Serra da Arrábida, as Terras do Sado de 
Fernando Pó apresentam excelentes condi-
ções para um programa turístico que permite 
conhecer toda a tradição do processo produ-
tivo do vinho da região do Sado. Junte-se a 
nós e viva experiências únicas entre os jar-
dins de vinhas e os seus extensos vinhedos.

ROTA DAS VINHAS 
– TERRAS DO PÓ // NOVIDADE

04 NOVEMBRO
LISBOA

ROTA DAS VINHAS  
– TERRAS DO PÓ EM DIA 
DE SÃO MARTINHO 
// NOVIDADE

11 NOVEMBRO
SANTARÉM

Saída em direção à aldeia de Fernando Pó. 
Visitas à exploração Filipe Palhoça na Quin-
ta da Invejosa com prova de Moscatel de 
Setúbal, e à Adega Fernão Pó com prova de 
vinhos comentada acompanhada com tibor-
nas. Seguimos para a Casa Ermelinda Freitas 
para visita panorâmica às vinhas seguida de 
almoço e onde se incluirá a famosa "Sopa 
Caramela" enriquecida com prova de vinhos. 
Após almoço visita à adega e ao acervo mu-
seológico. Terminamos com prova de vinhos 
acompanhada de queijo e enchidos. Viagem 
de regresso.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO — 04 NOVEMBRO

Por pessoa 75€

Inclui: circuito em autocarro; almoço; visitas guia-
das e provas comentadas nas explorações: Filipe 
Palhoça - Quinta da Invejosa, Fernão Pó Adega 
e Casa Ermelinda Freitas; assistente de viagem; 
seguro de viagem.
Não inclui: quaisquer serviços não mencionados.

// PREÇO — 11 NOVEMBRO

Por pessoa 96€

Inclui: circuito em autocarro; almoço; visitas 
guiadas e provas comentadas nas explorações: 
Filipe Palhoça - Quinta da Invejosa, Fernão Pó 

Adega e Casa Ermelinda Freitas; oferta surpresa; 
assistente de viagem; seguro de viagem.

Não inclui: quaisquer serviços não mencionados.

NATAL INATEL
09 DEZ — INATEL CAPARICA
PARTIDAS DE TODOS OS DISTRITOS

Para mais informações, consultar
página 15.

NATAL

Ofereça a si e à sua família uma noi-
te diferente neste Natal e passe a 
consoada fora de casa. Lembre-se 
que o mais importante nesta época 
festiva estar em paz e harmonia, in-
dependentemente do local.

NATAL EM CERVEIRA

23 A 26 DEZEMBRO
SETÚBAL | LISBOA | LEIRIA | COIMBRA

VIAGENS NACIONAIS
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1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | VILA NOVA 
DE CERVEIRA
Saída em direção a Vila Nova de Cerveira com 
almoço livre em circuito. Jantar e alojamento 
no INATEL Cerveira Hotel 4*.

2º DIA – VILA NOVA DE CERVEIRA | VIANA 
DO CASTELO | VILA NOVA DE CERVEIRA
Saída para visita ao Museu dos Chocolates 
Avianense. Trata-se de um espaço cultural 
e interativo, que conta a história da marca e 
do universo de chocolates tão emblemáticos 
para várias gerações como as fantasias de 
Natal, as sombrinhas de chocolate ou o bom-
bom Imperador. Almoço em restaurante. Con-
tinuação de circuito até Viana do Castelo, uma 
das mais bonitas cidades do norte de Portu-
gal com paragem no miradouro de Santa Lu-
zia, considerado como o 3º mais belo panora-
ma do Mundo. Passeio pedonal pelas ruas do 
centro histórico, onde se destaca a Praça da 
República, o coração da cidade, onde ficam 
os edifícios quinhentistas da Misericórdia e 
o chafariz, assim como os antigos Paços do 
Concelho. Regresso a Vila Nova de Cerveira. 
Jantar de consoada, seguido de Ceia de Na-
tal. Alojamento.

3º DIA – VILA NOVA DE CERVEIRA | CERVO 
| VALENÇA | VILA NOVA DE CERVEIRA
Manhã livre. Almoço de Natal no INATEL. Saí-
da para passeio a Valença do Minho. Regresso 
a Vila Nova de Cerveira com subida ao Mira-
douro do Cervo, localizado na colina denomi-
nada Alto do Crasto. Aqui, podemos observar 
uma bela panorâmica sobre os campos de 
cultivo, em socalco, ora bordeados por vege-
tação, ora limitados por muros de pedra solta. 
Continuação para Valença do Minho. Tempo li-
vre. Regresso a Cerveira.. Jantar e alojamento.

4º DIA – VILA NOVA DE CERVEIRA | PORTO 
| CIDADES DE ORIGEM
Saída para o Porto. Breve visita panorâmica 
pela cidade Invicta. Visita ao World Of Disco-
veries, um museu interativo e parque temá-
tico que reconstrói a fantástica odisseia dos 
navegadores portugueses, que cruzaram os 
oceanos à descoberta de um mundo desco-
nhecido. Almoço em restaurante. Regresso.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 299€
Suplemento de quarto individual 60€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de alo-
jamento no INATEL Cerveira Hotel 4*; refei-
ções: 3 almoços, 3 jantares e Ceia de Natal, 
com bebidas incluídas; passeios: Viana do 
Castelo, Valença do Minho e Porto; ingressos: 
Museu dos Chocolates Avianense e World of 
Discoveries; assistente acompanhante; segu-
ro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer ser-
viços não mencionados.

NATAL NO PIÓDÃO
23 A 26 DEZEMBRO
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO | 
AVEIRO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | PIÓDÃO
Saída com destino ao Piódão, conhecida por 
excelência como Aldeia Natal. Almoço livre 
em circuito. Bebida de boas-vindas no INA-
TEL Piódão Hotel 4*. Jantar e alojamento. 

2º DIA – PIÓDÃO | ARGANIL | COJA | 
PIÓDÃO
Saída para passeio a Arganil. Um concelho 
rico em património ambiental, natural, arqueo-
lógico, histórico e cultural, destacando-se a 
Paisagem Protegida da Serra do Açor. Início 
de passeio no Santuário do Mont’Alto, locali-
zado a 615 m de altitude, de onde se vislum-
bra um diversificado e empolgado horizonte. 
Passeio pedonal pela vila. Almoço em res-
taurante. Continuação de circuito até à mag-
nífica vila de Coja, conhecida pela “Princesa 
do Alva”, onde será servido um típico lanche 
Natalício com produtos regionais e passeio 
pela localidade. Regresso a Piódão. Jantar de 
Consoada e Ceia de Natal. Alojamento.

3º DIA – PIÓDÃO | CHÃS D’ÉGUA | 
BENFEITA | FRAGA DA PENA | PIÓDÃO
De manhã visita a Chãs D´Égua. Aqui encon-
tra-se a beleza mística da Serra do Açor, e lu-
gar de paragem obrigatória, onde a natureza 
no seu estado quase puro se alia de forma 
harmoniosa às límpidas e frescas águas. Pa-
ragem na aldeia de Piodão para visita. Almo-
ço de Natal no INATEL. Saída para passeio 
à Aldeia de Xisto de Benfeita. Percurso pela 
localidade com destaque para a Fonte das 
Moscas e a Torre da Paz, de alvenaria de xis-
to, com uma interessante história para contar. 
A Benfeita leva-nos a seguir a Ribeira da Mata 
e encontrar a frescura da Fraga da Pena e o 
arvoredo da Mata da Margaraça. Jantar. Noite 
de animação musical. Alojamento.

4º DIA – PIÓDÃO | CIDADES DE ORIGEM
Regresso com almoço livre em circuito.

Mínimo de 30 participantes.
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// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 316€
Suplemento de quarto individual 67€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de aloja-
mento no INATEL Piódão Hotel 4*; bebida de 
boas vindas; refeições: 2 almoços, 3 jantares e 
Ceia de Natal, com bebidas incluídas; lanche 
de Natal em Coja; passeios: Arganil, Coja, Chãs 
D’Égua, Benfeita e Fraga da Pena; assistente 
acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer ser-
viços não mencionados.

Notas: os passeios indicados no programa po-
derão sofrer alterações devido a condições cli-
matéricas ou operacionais menos favoráveis.

NATAL EM VILA RUIVA
23 A 26 DEZEMBRO
FARO | SETÚBAL | SANTARÉM | LEIRIA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | VILA RUIVA
Saída em direção a Vila Ruiva com almoço 
livre em circuito. Jantar e alojamento no INA-
TEL Vila Ruiva Hotel 4*.

2º DIA – VILA RUIVA | FORNOS DE 
ALGODRES | FOLGOSINHO | LINHARES 
DA BEIRA | VILA RUIVA
Manhã dedicada ao reconhecimento de For-
nos de Algodres, seguindo circuito até Fol-
gosinho. Situada na encosta Norte da Serra 
da Estrela, a 933 metros de altitude, sendo 
conhecida por ter sido, segundo a tradição, o 
local de nascimento do grande guerreiro lusi-
tano Viriato. A pitoresca vila tem a particulari-
dade de ter as suas ruas e fontes decoradas 
com quadras populares, encimadas pelo seu 
Castelo, contando com outros monumentos 
como a igreja Matriz do século XVI, o Pelouri-
nho e o local de Cerro das Forcas onde existia 

a antiga forca da vila. Almoço regional num 
dos restaurantes mais típicos da região “O 
Albertino”. Após almoço, saída para a aldeia 
histórica de Linhares da Beira, com visita pe-
donal pela localidade. Regresso a Vila Ruiva. 
Jantar de consoada, seguido de Ceia de Natal. 
Alojamento.

3º DIA – VILA RUIVA | TRANCOSO | VILA 
RUIVA
Manhã livre. Saída para visita a Trancoso. 
Sendo uma das 12 Aldeias Históricas de Por-
tugal, esta cidade amuralhada possui um dos 
mais belos castelos de Portugal e ainda um 
vasto património classificado. Realização de 
circuito pela localidade terminando com de-
gustação de doce típico: as famosas “Sardi-
nhas Doces” na conhecida Casa da Prisca. 
Regresso a Vila Ruiva. Jantar e alojamento.

4º DIA – VILA RUIVA | VILA CORTEZ DA 
SERRA | CIDADES DE ORIGEM
Saída para visita e degustação de produtos 
serranos em queijaria local. Viagem de regres-
so com almoço livre em circuito.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 273€
Suplemento de quarto individual 35€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de aloja-
mento no INATEL Vila Ruiva Hotel 4*; refeições: 2 
almoços, 3 jantares e Ceia de Natal, com bebidas 
incluídas; passeios: Fornos de Algodres, Folgosi-
nho, Linhares da Beira e Trancoso; degustações: 
Sardinhas Doces e produtos regionais; assistente 
acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer ser-
viços não mencionados.

Notas: os passeios indicados no programa po-
derão sofrer alterações devido às condições cli-
matéricas ou operacionais menos favoráveis.

NATAL EM SÃO PEDRO 
DO SUL
23 A 26 DEZEMBRO
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO | AVEIRO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | S. PEDRO 
DO SUL 
Saída com destino a S. Pedro do Sul com al-
moço livre em circuito. Bebida de boas-vin-
das. Jantar e alojamento no INATEL Palace S. 
Pedro do Sul Hotel 4*.

2º DIA – S. PEDRO DO SUL | VOUZELA | 
VISEU | S. PEDRO DO SUL
Saída para passeio a Vouzela. Bonita vila si-
tuada na fértil zona de Lafões, encantadora 
pela sua beleza natural, patrimonial, histórica 
e forte feição rural e tradicional. Circuito pe-
donal pela localidade. Continuação para Viseu 
onde se realizará o almoço. Visita ao centro 
histórico da cidade, onde se destacam o Ros-
sio, a rua Direita, a rua da Cadeia, a praça D. 
Duarte e o adro da Sé, considerada uma das 
mais belas praças de Portugal e a Sé Cate-
dral. Regresso a São Pedro do Sul. Jantar de 
Consoada e Ceia de Natal.

3º DIA – S. PEDRO DO SUL | PRAIA DA 
BARRA | COSTA NOVA | AVEIRO | S. PEDRO 
DO SUL
Manhã livre. Almoço de Natal no INATEL. 
Saída para passeios a Praia da Barra, onde 
se poderá observar um dos um dos ex-líbris 
do Município de Ílhavo, o Farol da Barra. Pa-
ragem na Costa Nova onde se alinham os 
palheiros de madeira, pintados de riscas de 
cores fortes alternadas com o branco. Con-
tinuação até Aveiro com circuito pela locali-
dade. Regresso a São Pedro do Sul. Jantar 
e alojamento. 
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4º DIA – S. PEDRO SUL | CIDADES DE 
ORIGEM
De manhã, saída para visita a São Pedro do 
Sul com acompanhamento de guia local. Per-
curso com visitas à Igreja Matriz (S. Pedro), 
Capela de Santo António, Palácio de Reriz, 
Rua Direita, Cine Teatro Jaime Gralheiro, Con-
vento Franciscano de São José e aos Claus-
tros da Câmara Municipal de São Pedro do 
Sul. Almoço no INATEL. Regresso.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 288€
Suplemento de quarto individual 57€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de aloja-
mento no INATEL Palace S. Pedro do Sul Hotel 
4*; refeições: 3 almoços, 3 jantares e Ceia de 
Natal, com bebidas incluídas; bebida de boas 
vindas; passeios: Vouzela, Viseu, Barra, Cos-
ta Nova, Aveiro e S. Pedro do Sul; assistente 
acompanhante; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer ser-
viços não mencionados.

NATAL EM MANTEIGAS
23 A 26 DEZEMBRO
BEJA | ÉVORA | SETÚBAL | LISBOA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | 
MANTEIGAS
Saída com destino a Manteigas com almoço 
livre em circuito. Jantar e alojamento no INA-
TEL Manteigas 3* e AL. 

2º DIA – MANTEIGAS | SEIA | MUSEU DO 
PÃO | MANTEIGAS
Saída em direção a Seia para passeio em 
comboio turístico. Almoço no Museu do Pão 
seguido de visita. Este é um complexo mu-
seológico onde é possível fazer uma peque-
na viagem ao maravilhoso mundo do Pão. 
Paragem no centro histórico de Seia. Tempo 
Livre. Sugerimos passeio pela Igreja da Mise-
ricórdia, Igreja de São Pedro e pelo Museu do 
Brinquedo (ingresso não incluído). Regresso 
a Manteigas. Jantar de Consoada e Ceia de 
Natal no INATEL. Alojamento.

3º DIA – MANTEIGAS | CABEÇA (ALDEIA 
NATAL) | MANTEIGAS
Manhã livre. Almoço no INATEL. Saída para 
visita a Cabeça, a Aldeia Natal. Aldeia com 
ruas pitorescas em que as decorações são 
naturais. Presépios e grinaldas que cobrem as 
fachadas, a árvore de Natal mais sustentável 
de Portugal! Todo o trabalho, conceção e de-
coração deste evento, assim como, os adere-
ços natalícios são elaborados pela população 
local. A decoração é feita com matérias-pri-
mas 100% naturais e sustentáveis retiradas 
da natureza e resíduos biodegradáveis que 
voltarão à natureza. Jantar e alojamento no 
INATEL Manteigas 3* e AL. 

4º DIA – MANTEIGAS | BELMONTE | 
CIDADES DE ORIGEM
Visita a Belmonte, maravilhosa Vila Medieval e 

cidade berço de Pedro Álvares Cabral. Almo-
ço no INATEL Manteigas 3* e AL. Regresso.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 298€
Suplemento de quarto individual 74€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de aloja-
mento no INATEL Manteigas 3* e AL; refeições: 3 
almoços, 3 jantares e Ceia de Natal, com bebidas 
incluídas; passeios: Seia, Cabeça e Belmonte; 
ingresso no Museu do Pão; assistente acompa-
nhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer ser-
viços não mencionados.

Notas importantes: o alojamento poderá ser re-
partido entre os dois edifícios do INATEL Mantei-
gas: o edifício principal e o edifício da Roda, si-
tuado a cerca de 150 m do edifício Principal, sem 
elevador. Não se encontra garantido o transporte 
entre os 2 edifícios.

NATAL NA FOZ DO 
ARELHO
23 A 26 DEZEMBRO
FARO

1º DIA - CIDADES DE ORIGEM | FOZ DO 
ARELHO
Saída em direção ao INATEL Foz do Arelho 
Hotel 3*, com almoço livre em circuito. Jantar 
e alojamento.

2º DIA – FOZ DO ARELHO | CALDAS DA 
RAINHA | CÓS | ALCOBAÇA | FOZ DO 
ARELHO
Partida para passeio com visita a Caldas da 
Rainha, conhecida pela sua “Praça da Fruta”, 
loiça, cavacas e beijinhos e as termas que 
dão nome a esta cidade. Almoço em restau-
rante. Continuação para visita ao Mosteiro de 
Santa Maria de Cós, um dos mais importan-
tes conjuntos monásticos da região e o mais 
importante mosteiro do ramo feminino da Or-
dem de Cister. Visita ao Museu do Vinho de 
Alcobaça, uma joia da produção vitivinícola 
nacional. Regresso à Foz do Arelho. Jantar 
de Consoada e Ceia de Natal no INATEL. Alo-
jamento.

3º DIA – FOZ DO ARELHO | NAZARÉ | 
ÓBIDOS | FOZ DO ARELHO
Saída em direção à Nazaré uma das mais afa-
madas praias do país, marcada pela tradição 
piscatória, lendas, artesanato e religiosidade. 
Descida de elevador desde o Sítio da Nazaré 
até à praia. Almoço no INATEL Foz do Arelho 
Hotel 3*. Após almoço, visita a Óbidos. Suge-
rimos visita ao Evento “Óbidos – Vila Natal” 
(ingresso não incluído). Jantar e alojamento.

4º DIA – FOZ DO ARELHO | CIDADES DE 
ORIGEM
Regresso com almoço livre em circuito.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 251€
Suplemento de quarto individual 45€
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Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de aloja-
mento no INATEL Foz do Arelho 3*; refeições: 2 
almoços, 3 jantares e Ceia de Natal, com bebidas 
incluídas; passeios: Caldas da Rainha, Cós, Al-
cobaça, Nazaré e Óbidos; ingressos: Museu do 
Vinho, Mosteiro de Santa Maria de Cós e descida 
no ascensor da Nazaré; assistente acompanhan-
te; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); ingressos no 
evento Óbidos Vila Natal; quaisquer serviços não 
mencionados.

NATAL NAS ALDEIAS 
HISTÓRICAS...  
O SEGREDO DO AZEITE 
23 A 26 DEZEMBRO
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO

1º DIA - CIDADES DE ORIGEM | 
MONFORTINHO
Saída em direção a Monfortinho, conhecida pe-
las suas águas e beleza natural, com almoço li-
vre em circuito. Jantar e alojamento em hotel 4*. 

2º DIA – MONFORTINHO | MAÇAÍNHAS| 
BELMONTE | MONFORTINHO
De manhã, saída para visita à Aldeia de Ma-
çaínhas com passeio pelo campo. Tempo 
para ouvir histórias antigas, tradições e mú-
sicas sobre a apanha da azeitona. Oportuni-
dade também para conhecer as técnicas e 
instrumentos, assim como o tradicional lagar. 
Almoço tradicional. Continuação para Bel-
monte. Visita guiada pelas ruas desta locali-
dade que brota história sobre a comunidade 
judaica e a história dos Cabrais. Passagem 
pelo castelo que foi fortaleza militar, Igreja de 
Santiago/Panteão dos Cabrais. Termine com 
uma degustação de produtos típicos do Natal 
serrano.  Jantar de Consoada e Ceia de Natal 
no hotel. Alojamento.

3º DIA – MONFORTINHO | PENHA GARCIA 
| MONSANTO | MONFORTINHO
De manhã, visita à Aldeia de Penha Garcia, lo-
cal único no panorama fóssil português, uma 
aldeia singular e com paisagens lindíssimas 

onde ficaremos a conhecer a história dos fós-
seis do Trilobite, com entrada na casa etno-
gráfica para observação ao vivo dos fosseis 
com mais de 480 milhões de anos. Regresso 
ao hotel para almoço de Natal. Saída para vi-
sita à aldeia histórica de Monsanto, conside-
rada a “aldeia mais portuguesa de Portugal”. 
Jantar e alojamento.

4º DIA – MONFORTINHO | CIDADES DE 
ORIGEM
Regresso com almoço livre em circuito.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 368€
Suplemento de quarto individual 108€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de aloja-
mento em hotel 4* em Monfortinho; refeições: 2 
almoços (inclui 1 almoço em lagar), 3 jantares e 
Ceia de Natal, com bebidas incluídas; passeios: 
Maçaínhas, Belmonte, Penha Garcia, Monsanto; 
visita a Lagar; degustações; apanha de azeito-
na; animação tradicional; guia local; assistente 
acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer ser-
viços não mencionados.

NATAL NA CURIA // NOVIDADE

23 A 26 DEZEMBRO
SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM | LEIRIA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | CURIA
Saída em direção a Curia. Jantar e alojamento 
em hotel 4*.

2º DIA – CURIA | ANADIA | CURIA
De manhã, passeio pela Curia, localidade 
onde ainda se sente presente a arquitetura 
Belle Époque e Arte Nova. Almoço na Quinta 
do Encontro e visita guiada a esta adega de-
sign, inserida numa paisagem serena, domi-
nada pelas vinhas e tendo como fundo as Ser-
ras do Caramulo e Buçaco. Regresso à Curia 
com paragem em Anadia. Jantar de Consoa-
da e Ceia de Natal no hotel. Alojamento.

3º DIA – CURIA | BUÇACO | CURIA
Manhã livre. Almoço de Natal no hotel. Saída 
para passeio pela Mata Nacional do Buçaco, 
um verdadeiro jardim botânico onde se pode-
rão encontrar cerca de 700 espécies nativas 
e exóticas, protegidas. Seguimos para o Ho-
tel Palace do Buçaco, onde será servido um 
lanche de Natal. Regresso a Curia. Jantar e 
alojamento no hotel.

4º DIA – CURIA | PENELA | CIDADES DE 
ORIGEM
Manhã livre. Almoço no hotel. Saída em dire-
ção a Penela. Tempo livre. Sugerimos visita ao 
evento “Penela Presépio” (ingresso não incluí-
do). Um mundo mágico onde poderá visitar o 
presépio animado no castelo, onde centenas 
de figuras animadas criam quadros repre-
sentativos do presépio tradicional português, 
exposições de presépios, o mercadinho de 
Natal com produtos típicos da região e muitas 
outras atividades de animação. Regresso. 

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 385€
Suplemento de quarto individual 73€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de aloja-
mento em hotel 4* na Curia; refeições: 3 almoços 
(inclui 1 almoço com harmonização de vinhos), 3 
jantares e Ceia de Natal, com bebidas incluídas; 
lanche de Natal no Palace Hotel do Bussaco; pas-
seios: Quinta do Encontro, Buçaco e Penela; as-
sistente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); ingresso no evento 
“Penela Presépio”; quaisquer serviços não mencio-
nados. 

NATAL NO LUSO
23 A 26 DEZEMBRO
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | LUSO
Saída em direção ao INATEL Luso. Jantar e 
alojamento.

2º DIA – LUSO | ANADIA | LUSO
Reconhecimento pedonal do Luso, é um dos 
lugares mais conhecidos do município da 
Mealhada, também conhecido pelas suas 
águas termais. Almoço na Quinta do Encontro 
e visita guiada a esta adega design, inserida 
numa paisagem serena, dominada pelas vi-
nhas e tendo como fundo as Serras do Ca-
ramulo e Buçaco. Regresso ao Luso com pa-
ragem na Curia onde será servido um lanche 
no Curia Palace Hotel, Spa & Golf. Jantar de 
Consoada e Ceia de Natal no INATEL Luso. 
Alojamento.

3º DIA – LUSO | BUÇACO | VISEU | LUSO
De manhã, visita à Mata Nacional do Buça-
co. Este local constitui um património de valor 
incalculável, único em Portugal e no Mundo. 
Trata-se de uma herança secular, incompa-
rável por reunir relevância histórica, religiosa, 
militar, natural, paisagística, arquitetónica e 
cultural. É um espaço que faz parte da iden-
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tidade nacional. Almoço de Natal no INATEL. 
Saída para Viseu. Tempo livre para passeio no 
Centro Histórico, com destaque para o Ros-
sio, a rua Direita, a rua da Cadeia, a praça D. 
Duarte e o adro da Sé, considerada uma das 
mais belas praças de Portugal. Regresso ao 
Luso. Jantar e alojamento.

4º DIA – LUSO | SANGALHOS | BARRA | 
COSTA NOVA | AVEIRO | CIDADES DE 
ORIGEM
Iniciamos o dia com visita guiada ao Aliança 
Underground Museum, um espaço exposi-
tivo, que se desenvolve ao longo das tradi-
cionais caves da Aliança Vinhos de Portugal.  
Contemplando nove coleções distintas, este 
equipamento museológico versa áreas como 
a arqueologia, etnografia, mineralogia, pa-
leontologia, azulejaria, cerâmica, estanhos, 
cultura indiana e a escultura contemporânea 
do Zimbabué, abrangendo uma impressio-
nante extensão temporal com milhões de 
anos, inseridos no grande universo da Cole-
ção Berardo. Almoço no INATEL Luso. Saída 
para passeio com passagem pela Praia da 
Barra, Costa Nova e Aveiro. Regresso.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 276€
Suplemento de quarto individual 28€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de alo-
jamento no INATEL Luso; refeições: 3 almoços 
(inclui 1 almoço com harmonização de vinhos), 
3 jantares e Ceia de Natal, com bebidas incluí-
das; lanche de Natal no Curia Palace Hotel, Spa 
& Golf; passeios: Quinta do Encontro, Mata Na-
cional do Buçaco, Viseu, Aliança Underground 
Museum, Barra, Costa Nova e Aveiro; assistente 
acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer ser-
viços não mencionados.

NATAL NO GERÊS // NOVIDADE

23 A 26 DEZEMBRO
LISBOA | COIMBRA | AVEIRO | PORTO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | GERÊS
Saída em direção ao Gerês com almoço livre 
em circuito. Jantar e alojamento em Pousada 
de Charme no Gerês.

2º DIA – GERÊS | SÃO BENTO DA PORTA 
ABERTA | AMARES | GERÊS
Saída para visita a São Bento da Porta Aber-
ta. O santuário de S. Bento da Porta Aberta é 
o segundo maior santuário português e atrai 
anualmente centenas de milhares de peregri-
nos. "Plantado" no coração do Minho, na fre-
guesia de Rio Caldo, este local é desde há mui-
tos anos, uma referência incontornável da vida 
do Concelho de Terras de Bouro. Localmente 
conhecido como São Bentinho. São Bento é o 
padroeiro da Europa e fundador da Ordem dos 
Beneditinos.  Almoço em restaurante. Após al-
moço visita à Pousada de Santa Maria do Bou-
ro mais conhecida como Pousada Mosteiro de 
Amares. A Pousada resulta da restauração de 
um Mosteiro Cisterciense do séc. XII, num tra-
balho notável do Arquiteto Eduardo Souto de 
Moura, premiado com o Prémio Pritzker 2011, 
o maior prémio mundial da arquitetura. Visita à 
Pousada Mosteiro de Amares e centro histórico 
de Amares. Regresso ao Gerês. Jantar de con-
soada e ceia de Natal. Alojamento.

3º DIA – GERÊS | SENHORA DA LAPA | 
VIEIRA DO MINHO | GERÊS
De manhã, saída para passeio a Vieira do 
Minho. Visita à Casa Museu Adelino Ânge-
lo. Paragem em Soutelo. Aqui encontra-se a 
magnífica Capela da Nossa Senhora da Lapa, 
situada no cimo do monte do Penamourinho, 
destaca-se pela sua singularidade, pois en-
contra-se edificada no interior de um penedo. 

Regresso ao Gerês. Tarde livre. Jantar e alo-
jamento.

4º DIA – GERÊS | CIDADES DE ORIGEM 
Regresso com almoço livre em circuito.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 460€
Suplemento de quarto individual 119€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de aloja-
mento em Pousada de Charme no Gerês; refei-
ções: 2 almoços, 3 jantares e Ceia de Natal, com 
bebidas incluídas; passeios: São Bento da Porta 
Aberta, Amares e Vieira do Minho; assistente 
acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer ser-
viços não mencionados.

NATAL RURAL NA 
PÓVOA DE LANHOSO 
// NOVIDADE

23 A 26 DEZEMBRO
LISBOA | SANTARÉM | LEIRIA | COIMBRA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | PÓVOA DE 
LANHOSO
Saída em direção a Póvoa de Lanhoso com 
almoço livre em circuito. Jantar e alojamento 
em hotel Rural.

2º DIA – PÓVOA DE LANHOSO | S. BENTO 
DA PORTA ABERTA | SENHORA DA 
ABADIA | PÓVOA DE LANHOSO
Saída para visita a São Bento da Porta Aberta, 
onde se encontra o segundo maior santuário 
português que atrai anualmente centenas de 
milhares de peregrinos. Localmente conhe-
cido como São Bentinho, São Bento é o pa-
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droeiro da Europa e fundador da Ordem dos 
Beneditinos.  Almoço em restaurante. Visita 
ao Santuário de Nossa Senhora da Abadia, 
este santuário mariano, muito antigo, impres-
siona pelo seu enquadramento paisagístico 
excecional, a meia encosta e rodeado por 
uma mata verdejante. Regresso a Póvoa de 
Lanhoso. Jantar de Consoada e Ceia de Natal 
no hotel. Alojamento.

3º DIA – PÓVOA DE LANHOSO | MONTE DE 
S. MAMEDE | GARFE | BRAGA | PRISCOS | 
PÓVOA DE LANHOSO
De manhã, visita ao Miradouro do Monte de 
S. Mamede e a Garfe, “Aldeia dos Presépios”. 
Almoço no hotel. Saída para visita a Braga, 
uma das mais antigas cidades do país, e con-
siderada a cidade mais jovem de Portugal. 
Entre as suas marcas contemporâneas desta-
ca-se o Estádio Municipal de Braga, traçado 
por Souto Moura, um dos mais notáveis ar-
quitetos portugueses, galardoado com o Pré-
mio Pritzker. Continuação até Priscos. Visita 
ao maior presépio ao vivo da Europa. Cerca 
de 800 participantes dão vida a uma história 
sempre antiga e sempre nova. É um espaço 
com cerca de 30.000 m2 de ocupação e com 

mais de 90 cenários, com referência às cul-
turas egípcia, judaica, romana, assíria, grega 
e babilónica. Regresso a Póvoa de Lanhoso. 
Jantar e alojamento no hotel. 

4º DIA – PÓVOA DE LANHOSO | CIDADES 
DE ORIGEM 
Regresso com almoço livre em circuito.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 307€
Suplemento de quarto individual 48€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de aloja-
mento em Hotel Rural; refeições: 2 almoços, 3 
jantares e Ceia de Natal, com bebidas incluídas; 
passeios: São Bento da Porta Aberta, Senhora 
da Abadia, Garfe, Braga e Priscos; ingresso no 
“Presépio ao Vivo de Priscos”; assistente acom-
panhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer ser-
viços não mencionados. 

Nota importante: Nas viagens de Natal, no dia 
25 de dezembro, a maioria dos estabelecimen-
tos, assim como monumentos, encontram-se 
encerrados.

FIM DE ANO 

A passagem de ano é sinónimo de 
festa. Independentemente de onde 
estamos e das tradições de cada ci-
dade,  festeje na melhor companhia 
a entrada em 2018.

FIM DE ANO EM 
CERVEIRA
29 DEZEMBRO A 02 JANEIRO
FARO | SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM | 
LEIRIA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | VILA NOVA 
DE CERVEIRA
Saída em direção a Vila Nova de Cerveira com 
almoço livre em circuito. Receção com bebida 
de boas vindas no INATEL Cerveira Hotel 4*. 
Jantar e alojamento.

2º DIA – VILA NOVA DE CERVEIRA | CERVO 
| MONÇÃO | VILA NOVA DE CERVEIRA
De manhã saída em direção a Vila Nova de 
Cerveira com subida ao Miradouro do Cervo. 
Daqui poderá vislumbrar grande parte do rio 
Minho, de Valença a Caminha, as serras de 
Arga e Góis além de Tominho, já na Galiza. 
Regresso ao hotel para almoço. Saída para 
visita ao Palácio da Brejoeira, o ex-libris da 
região do Alto-Minho, uma grandiosa cons-
trução em estilo neoclássico que seduz pela 
harmonia do seu palácio, capela, bosque, jar-
dins, vinhas e adega antiga onde hoje esta-
gia a prestigiada Aguardente Velha. No final, 
prova de vinho Alvarinho. Paragem no centro 
de Monção. Regresso. Jantar e alojamento no 
INATEL Cerveira Hotel 4*.

3º DIA – VILA NOVA DE CERVEIRA | PONTE 
DE LIMA | ARCOS DE VALDEVEZ | VILA 
NOVA DE CERVEIRA
De manhã saída para Ponte de Lima, terra de 
história e de histórias, um passeio pelo centro 
é um passeio pelas raízes da ancestralidade. 
O Largo de Camões, é a sala de visitas da vila, 
acolhe-o com o Chafariz Nobre, a Ponte, logo 
ali ao lado, vai abrir-lhe a porta para a traves-
sia a pé pelo rio Lima. Atravesse-a e admire 
a beleza da Igreja de Santo António da Torre 
Velha, do século XIX, com destaque para a al-
tura da torre e para as gárgulas existentes em 
cada ângulo da mesma. Almoço em restau-
rante local. De tarde visita a Arcos de Valde-
vez, vila medieval junto ao rio Vez inserida no 
Parque Nacional da Peneda-Gerês. Passeio 
pedonal pelo centro histórico. Regresso a Vila 
Nova de Cerveira. Noite de Réveillon com jan-
tar especial e animação musical. Alojamento.

4º DIA – VILA NOVA DE CERVEIRA | SANTA 
LUZIA | VIANA DO CASTELO | VILA NOVA 
DE CERVEIRA
Manhã livre. Almoço no INATEL. Pela tarde 
passeio a Viana do Castelo, uma das mais 
bonitas cidades do norte de Portugal. Para-
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gem no miradouro de Santa Luzia de onde se 
poderá observar um panorama único do Vale 
do Lima e uma grande parte da orla marítima, 
a norte e a sul do estuário do rio, assim como 
a verdejante serra, considerado como o 3º 
mais belo panorama do Mundo. Passeio pe-
donal pelas ruas do centro histórico, onde se 
destaca a Praça da República, o coração da 
cidade, onde ficam os edifícios quinhentistas 
da Misericórdia e o chafariz, assim como os 
antigos Paços do Concelho. Regresso a Vila 
Nova de Cerveira. Jantar e alojamento.

5º DIA – VILA NOVA DE CERVEIRA | PORTO 
| CIDADES DE ORIGEM
Saída para o Porto. Breve visita panorâmica 
em autocarro pela cidade Invicta, seguindo-
-se a visita ao World Of Discoveries. Este é 
um Museu Interativo e Parque Temático que 
reconstrói a fantástica odisseia dos navega-
dores portugueses, que cruzaram oceanos à 
descoberta de um mundo desconhecido. Este 
espaço trata, pois, do encontro de culturas e 
do alcance das ambições, ideias, esforços e 
inovações que os tornaram possíveis. Almoço 
em restaurante local. Regresso.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 500€
Suplemento de quarto individual 136€

Inclui: circuito em autocarro; 4 noites de aloja-
mento no INATEL Cerveira Hotel 4*; refeições: 
4 almoços, 4 jantares (inclui jantar de Réveillon 
com animação musical), com bebidas incluídas; 
passeios: Monção, Ponte de Lima, Arcos de Val-

devez, Viana do Castelo e Porto; ingressos: Mu-
seu World of Discoveries e Palácio da Brejoeira; 
assistente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer ser-
viços não mencionados.

FIM DE ANO EM 
CRUZEIRO NO RIO 
DOURO
30 DEZEMBRO A 02 JANEIRO
SETÚBAL | LISBOA | LEIRIA | COIMBRA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | PORTO
Saída em direção ao Porto, com almoço livre 
em circuito. Jantar e alojamento em hotel 4*, 
no Porto.
 
2º DIA – PORTO | VILA NOVA DE GAIA | 
PORTO
Saída para visita panorâmica da cidade In-
victa, passando por alguns dos locais mais 
emblemáticos do seu centro histórico, entre 
os quais se destacam a Sé Catedral, o Palá-
cio da Bolsa, a Torre dos Clérigos e a Ribeira. 
Almoço em restaurante local. Visita guiada à 
Casa da Música. Este edifício foi projetado 
pelo holandês Rem Koolhaas, como parte do 
evento Porto Capital Europeia da Cultura em 
2001. Regresso ao hotel. Em hora a indicar, 
partida para o cais de Vila Nova de Gaia para 
embarque em cruzeiro especial de fim de ano 
com navegação entre as 6 pontes e a Foz do 
rio Douro. Jantar de Réveillon com animação 

a bordo. Desembarque e alojamento no hotel.
 
3º DIA – PORTO | VILA NOVA DE GAIA | 
PORTO
Manhã livre. Almoço no hotel. De tarde, saída 
para passeio à Serra do Pilar, um excelente 
miradouro sobre a cidade, de onde se avista 
toda a marginal ribeirinha do Porto e Gaia até 
à Ponte da Arrábida e o centro histórico com 
destaque para a Catedral e Ponte D. Luís I. 
Na direção oposta avista-se a zona das Fon-
tainhas e a Ponte de S. João. Continuação 
para embarque em viagem no teleférico de Vila 
Nova de Gaia, entre a parte superior da cidade 
e a zona ribeirinha. Regresso ao hotel. Jantar 
e alojamento.
 
4º DIA – PORTO | CIDADES DE ORIGEM 
De manhã, visita às caves de vinho do Porto. 
Almoço em Santa Maria da Feira. Viagem de 
regresso.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 602€
Suplemento de quarto individual 226€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de alo-
jamento em hotel 4* no Porto; refeições: 3 al-
moços, 3 jantares (inclui noite de Réveillon com 
animação musical a bordo de Cruzeiro no Dou-
ro), com bebidas incluídas; passeios: cruzeiro 
entre as "6 pontes" do Rio Douro, Vila Nova 
de Gaia e Porto; ingressos: Caves de Vinho do 
Porto e Casa da Música; assistente acompa-
nhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer ser-
viços não mencionados.

FIM DE ANO 
NA FOZ DO ARELHO
29 DEZEMBRO A 02 JANEIRO
GUARDA | COVILHÃ | CASTELO BRANCO

1º DIA - CIDADES DE ORIGEM | FOZ DO 
ARELHO
Saída com destino à Foz do Arelho com al-
moço livre em circuito. Jantar e alojamento no 
INATEL Foz do Arelho Hotel 3*.

2º DIA - FOZ DO ARELHO | CÓS | 
ALCOBAÇA | FOZ DO ARELHO
Passeio pela Avenida do Mar, junto à Lagoa 
de Óbidos. Almoço no INATEL. Visita ao Mos-
teiro de Santa Maria de Cós, um dos mais im-
portantes conjuntos monásticos da região e 
o mais importante mosteiro do ramo feminino 
da Ordem de Cister. Visita ao Museu do Vinho 
de Alcobaça, uma joia da produção vitiviníco-
la nacional. Instalado na antiga, adega este 
local representa um legado arquitetónico da 
maior importância no contexto da história da 
tecnologia e industrial do vinho. Regresso à 
Foz do Arelho. Jantar e alojamento no INATEL.

3º DIA – FOZ DO ARELHO | NAZARÉ | 
CALDAS DA RAINHA | FOZ DO ARELHO
Saída em direção à Nazaré uma das mais afa-
madas praias do país, marcada pela tradição 
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piscatória, lendas, artesanato e religiosidade. 
Descida de elevador desde o Sítio da Naza-
ré até à praia. Almoço em restaurante local. 
Visita a Caldas da Rainha. Caldas de D. Leo-
nor, seria um nome mais completo para esta 
cidade, por ter sido fundada, no final do séc. 
XV, pela esposa do rei D. João II, a rainha D. 
Leonor, contudo, a história da região das Cal-
das da Rainha tem muito mais que 500 anos 
e muitos segredos por desvendar. Regresso à 
Foz do Arelho. Noite de Réveillon com jantar 
especial e animação musical no INATEL. Alo-
jamento.

4º DIA – FOZ DO ARELHO | ÓBIDOS | FOZ 
DO ARELHO
Manhã livre. Almoço no INATEL. Saída para 
Óbidos. Tempo livre para visitar esta lindíssima 
vila medieval, uma das mais pitorescas e bem 
preservadas de Portugal, também conhecida 
como “Vila das Rainhas” ou “Mui nobre e sem-
pre leal”, Óbidos assegura estes títulos até aos 
dias de hoje. Aqui destacam-se a Porta da 
Vila, a Igreja Matriz de Santa Maria, e a capela 
de São Martinho, entre outros monumentos. 
Jantar e alojamento no INATEL Foz do Arelho.

5º DIA – FOZ DO ARELHO | CIDADES DE 
ORIGEM
Regresso com almoço livre em circuito.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 410€
Suplemento de quarto individual 118€

Inclui: circuito em autocarro; 4 noites de alojamen-
to no INATEL Foz do Arelho Hotel 3*; refeições: 
3 almoços e 4 jantares (inclui jantar de Réveillon 
com animação musical), com bebidas incluídas; 
passeios: Cós, Alcobaça, Nazaré, Caldas da Rai-
nha e Óbidos; ingressos: Mosteiro de Santa Maria 
de Cós, Museu do Vinho e ascensor da Nazaré; 
assistente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); ingresso no 
evento “Óbidos – Vila Natal”; quaisquer serviços 
não mencionados. 

FIM DE ANO NA 
PRAIA DA ROCHA
29 DEZEMBRO A 02 JANEIRO
VISEU | COIMBRA | LEIRIA | SANTARÉM | LISBOA

1º DIA - CIDADES DE ORIGEM | PRAIA DA 
ROCHA
Saída com destino à Praia da Rocha em Por-
timão com almoço livre em circuito. Jantar e 
alojamento em hotel 4*.

2º DIA - PRAIA DA ROCHA | SAGRES | 
PRAIA DA ROCHA
Manhã caminhada de reconhecimento pela 
zona envolvente ao Hotel e visita ao Museu 
Marítimo de Portimão. Almoço no Hotel. Pela 
tarde visita a Sagres, zona de cruzamento de 
rotas entre o mar Mediterrâneo e o oceano 
Atlântico, porto de pescadores e comercian-
tes de várias nações, mas também, zona as-
solada por corsários. Visita à imponente for-
tificação de Sagres. Sendo o prolongamento 
humano do rochedo natural, foi durante sécu-
los a principal praça de guerra de um sistema 
defensivo marítimo geoestratégico. A política 
da Expansão portuguesa nos séculos XV e 
XVI levou à fundação da Vila do Infante. As-
sim, Vila do Infante e Sagres confundem-se 
no desenrolar dos tempos. Integrando o Par-
que Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina, o Promontório de Sagres apresen-
ta uma interessante biodiversidade faunística 
e florística e endemismos únicos que todos 
os visitantes podem observar. Regresso ao 
Hotel. Jantar e alojamento.
 
3º DIA – PRAIA DA ROCHA | ODIÁXERE | 
LAGOS | PRAIA DA ROCHA
Manhã de passeio por Odiáxere. Almoço em 

restaurante. Após almoço, saída em direção 
a Lagos. Outrora capital do Reino do Algarve, 
ligada aos descobrimentos portugueses, é 
hoje um dos mais atrativos centros turísticos 
do país. Circuito com passagem pela Praia de 
D. Ana e Ponta da Piedade. Visita ao Museu 
de Cera dos Descobrimentos, que conta a 
espetacular e emocionante viagem no tempo: 
a História dos Descobrimentos em 16 dife-
rentes cenas. Este museu conta com 22 figu-
ras de cera, hiper-realistas, só comparáveis, 
às dos melhores museus de cera do mundo. 
Circuito pelo seu centro histórico de Lagos. 
Regresso a Portimão. Noite de Réveillon com 
jantar especial e animação musical no hotel. 
Alojamento.

4º DIA – PRAIA DA ROCHA
Dia livre, em regime de pensão completa. 

5º DIA – PRAIA DA ROCHA | CIDADES DE 
ORIGEM
Viagem de regresso com almoço livre em cir-
cuito.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 486€
Suplemento de quarto individual 131€

Inclui: circuito em autocarro; 4 noites de aloja-
mento em hotel 4* na Praia da Rocha; refeições: 
3 almoços e 4 jantares (inclui jantar de Réveillon 
com animação musical), com bebidas incluídas; 
passeios: Sagres, Odiáxere e Lagos; ingressos: 
Museu Marítimo de Portimão, Museu de Cera 
dos Descobrimentos e Fortaleza de Sagres; as-
sistente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer ser-
viços não mencionados. 
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FIM DE ANO EM 
SÃO PEDRO DO SUL
29 DEZEMBRO A 02 JANEIRO
FARO | BEJA | ÉVORA | PORTALEGRE

1º DIA - CIDADES DE ORIGEM | S. PEDRO 
DO SUL
Saída com destino a S. Pedro do Sul com al-
moço livre em circuito. Jantar e alojamento no 
INATEL Palace São Pedro do Sul Hotel 4*.

2º DIA – S. PEDRO DO SUL | AVEIRO | S. 
PEDRO DO SUL
Saída para visita a São Pedro do Sul para reali-
zação de circuito acompanhado por guia local, 
visita à Igreja Matriz, à Capela de Santo Antó-
nio, ao Palácio de Reriz, ao Cine Teatro Jaime 
Gralheiro, ao Convento Franciscano de São 
José e aos Claustros da Câmara Municipal. 
Regresso ao INATEL para almoço. De tarde 
saída para visita a Aveiro e Costa Nova. Reali-
zação de circuito em embarcação típica na Ria 
de Aveiro com degustação de ovos-moles e 
espumante a bordo. Regresso a S. Pedro do 
Sul com breve panorâmica pela praia da Costa 
Nova, com as suas casas pintadas com riscas 
coloridas, de várias cores, uma das imagens 
de marca da região. Jantar e alojamento. 

3º DIA – S. PEDRO DO SUL | VOUZELA | 
VISEU | S. PEDRO DO SUL
Saída para visita a Vouzela. Bonita vila situa-
da na fértil zona de Lafões, encantadora pela 
sua beleza natural, patrimonial, histórica e for-
te feição rural e tradicional. Circuito pedonal 
pela localidade. Continuação para Viseu onde 
se realizará o almoço. Após almoço, visita ao 
centro histórico da cidade de Viseu, onde se 
destacam o Rossio, a rua Direita, a rua da Ca-
deia, a praça D. Duarte e o adro da Sé, con-
siderada uma das mais belas praças de Por-
tugal e a Sé Catedral. Regresso a São Pedro 
do Sul. Noite de Réveillon com jantar especial 
e animação musical no INATEL. Alojamento.

4º DIA – SÃO PEDRO DO SUL
Dia livre, em regime de pensão completa. 

5º DIA – SÃO PEDRO DO SUL | CIDADES 
DE ORIGEM
Viagem de regresso com almoço livre em cir-
cuito.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 433€
Suplemento de quarto individual 115€

Inclui: circuito em autocarro; 4 noites de aloja-
mento no INATEL Palace São Pedro do Sul Hotel 
4*; refeições: 3 almoços e 4 jantares (inclui jantar 
de Réveillon com animação musical), com bebi-
das incluídas; passeios: circuito em embarcação 
na Ria de Aveiro com degustação de ovos-moles 
e espumante, Aveiro, Costa Nova, Vouzela e Vi-
seu; assistente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer ser-
viços não mencionados. 

FIM DE ANO EM 
VILA REAL // NOVIDADE

29 DEZEMBRO A 02 JANEIRO
LISBOA | SANTARÉM | LEIRIA | COIMBRA | 
AVEIRO | VISEU

1º DIA — CIDADES DE ORIGEM | VILA REAL
Saída com destino a Vila Real com almoço livre 
em circuito. Jantar e alojamento em hotel 4*.

2º DIA – VILA REAL | CHAVES | VILA REAL
Manhã de reconhecimento de Vila Real. Almo-
ço no hotel. Saída para visita a Chaves. Co-
nhecida por "Aquae Flaviae", nome que lhe foi 
dado pelo Imperador Flávio Vespasiano, que 
reconheceu a qualidade das nascentes termais 
aqui situadas. Junto ao Rio Tâmega e próximo 
da fronteira, Chaves teve sempre importância 
do ponto de vista estratégico-militar, tendo re-
sistido heroicamente à anexação a Castela no 
séc. XVI. Circuito pedonal pela cidade. Regres-
so a Vila Real. Jantar e alojamento.

3º DIA – VILA REAL | FUNDAÇÃO DA CASA 
DE MATEUS | VIDAGO | VILA REAL 
Visita ao Palácio de Mateus. Rodeado de 

belos jardins inseridos numa vasta quinta é 
considerado um dos expoentes máximos da 
arquitetura civil do barroco em Portugal. Visita 
guiada à Casa, Capela e Novos Espaços Ex-
positivos e visita livre aos Jardins. Seguimos 
para Vidago para almoço. Após almoço, tem-
po livre em Vidago. Noite de Réveillon com 
jantar especial e animação musical no hotel. 
Alojamento.

4º DIA – VILA REAL
Dia livre, em regime de pensão completa.

5º DIA – VILA REAL | CIDADES DE ORIGEM
Viagem de regresso com almoço livre em cir-
cuito.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 579€
Suplemento de quarto individual 65€

Inclui: circuito em autocarro; 4 noites de alo-
jamento em hotel 4* em Vila Real; refeições: 3 
almoços e 4 jantares (inclui jantar de Réveillon 
com animação musical), com bebidas incluídas; 
passeios: Chaves e Vidago; ingresso no Palácio 
de Mateus; assistente acompanhante; seguro de 
viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer ser-
viços não mencionados. 

FIM DE ANO EM 
SAGRES // NOVIDADE

29 DEZEMBRO A 02 JANEIRO
VISEU | COIMBRA | LISBOA | SETÚBAL

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | SAGRES
Saída em direção a Sagres com almoço livre 
em circuito. Jantar e alojamento em Pousada 
de Charme.

2º DIA – SAGRES | PORTIMÃO | SAGRES
Manhã dedicada ao reconhecimento pedonal 
de Sagres com visita à imponente fortificação 
de Sagres. Este monumento é o prolonga-
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mento humano do rochedo natural e foi du-
rante séculos a principal praça de guerra de 
um sistema defensivo marítimo geoestratégi-
co. Regresso à Pousada para almoço. Após 
almoço, saída para visita à cidade de Porti-
mão, situada na margem direita do rio Arade. 
Terra de tradições ligada ao mar, conservas, e 
de ilustres como Manuel Teixeira Gomes, es-
critor e antigo Presidente da República. Visita 
ao Museu Marítimo de Portimão. Regresso 
com paragem na Praia da Rocha, conside-
rada uma das mais emblemáticas praias do 
Algarve. Jantar e alojamento.

3º DIA – SAGRES | VILA DO BISPO - 
BUDENS | LAGOS | SAGRES
Visita a Vila do Bispo. Os moinhos que recor-
davam o facto de Vila do Bispo ser, durante 
séculos, o celeiro do Algarve desapareceram. 
Porém, continua o encanto do casario branco 
descendo em cascata do alto de uma coli-
na encimada pelo vulto altaneiro da Torre da 
Igreja. Realização de percurso pela localida-
de. Continuação de circuito com paragem em 
Lagos para almoço em restaurante. Após al-
moço visita a Lagos. Outrora capital do Reino 
do Algarve, ligada aos descobrimentos portu-
gueses, é hoje um dos mais atrativos centros 
turísticos do país. Visita ao Museu de Cera dos 
Descobrimentos e percurso pelo seu centro 
histórico, com passagem pela Igreja de Santa 
Maria e o Mercado dos Escravos. Regresso. 
Noite de réveillon com jantar especial de fim 
de ano e animação musical. Alojamento.

4º DIA – SAGRES 
Dia livre, em regime de pensão completa. 

5º DIA – SAGRES | CIDADES DE ORIGEM
Regresso com almoço livre em circuito. 

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 802€
Suplemento de quarto individual 230€

Inclui: circuito em autocarro; 4 noites de aloja-
mento em Pousada de Charme em Sagres; re-
feições: 3 almoços e 4 jantares (inclui jantar de 
Réveillon com animação musical), com bebidas 
incluídas; passeios: Portimão, Vila do Bispo e 
Lagos; ingressos: Museu Marítimo de Portimão, 
Museu de Cera dos Descobrimentos e Fortale-
za de Sagres; assistente acompanhante; seguro 
de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer ser-
viços não mencionados. 

FIM DE ANO NA 
FIGUEIRA DA FOZ
30 DEZEMBRO A 02 JANEIRO
BRAGANÇA | VILA REAL | PORTO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | FIGUEIRA 
DA FOZ
Saída em direção à Figueira da Foz, com al-
moço livre em circuito. Jantar e alojamento 
em hotel 4*.

2º DIA – FIGUEIRA DA FOZ | AVEIRO | 
FIGUEIRA DA FOZ
Visita a Figueira da Foz, assim chamada por 
se situar na foz do Rio Mondego, é uma das 
principais estâncias de veraneio da região 
centro. Cosmopolita e cheia de vida, ganhou 
importância desde finais do séc. XIX em que 
"ir a banhos à Figueira" era um hábito entre a 
aristocracia do Centro de Portugal. Regresso 
ao hotel para almoço. De tarde, saída para vi-
sita a Aveiro. Situada junto à Ria, a vasta ba-
cia lagunar onde as águas doces do rio Vouga 
se misturam com as águas do mar, Aveiro, é 
cortada por ruas aquáticas onde deslizam os 
coloridos barcos moliceiros tornando-a uma 
das cidades mais interessantes do litoral por-
tuguês. Regresso à Figueira da Foz. Jantar e 
alojamento.

3º DIA – FIGUEIRA DA FOZ | COIMBRA | 
FIGUEIRA DA FOZ
Saída até à cidade do conhecimento Coim-
bra. Embarque no Basófias, desfrute de um 
agradável passeio de barco no rio Mondego, 
através de um percurso ao longo do rio Mon-
dego e dos seguintes pontos de interesse: 
Ponte de Santa Clara, Ponte Açude, Praça 
da Canção, Lapa dos Esteios, Ponte Rainha 
Santa Isabel, Quinta das Varandas e Ínsua dos 
Bentos com almoço a bordo. Desembarque e 
continuação do circuito até ao Portugal dos 
Pequenitos. Nascido pela mão e pelo génio 
de Bissaya Barreto e projetado pelo arquiteto 
Cassiano Branco, este local é um retrato vivo 
da portugalidade e da presença portuguesa 
no mundo. Regresso. Noite de réveillon com 
jantar especial de fim de ano e animação mu-
sical. Alojamento.

4º DIA – FIGUEIRA DA FOZ | CIDADES DE 
ORIGEM
Viagem de regresso com almoço livre em cir-
cuito.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 496€
Suplemento de quarto individual 67€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de alo-
jamento em hotel 4* na Figueira da Foz; re-
feições: 2 almoços (inclui almoço a bordo de 

barco “Basófias”) e 3 jantares (inclui jantar de 
Réveillon com animação musical), com bebi-
das incluídas; passeios: circuito em embar-
cação no Rio Mondego, Aveiro e Coimbra; in-
gresso no Portugal dos Pequenitos; assistente 
acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer ser-
viços não mencionados. 

FIM DE ANO EM LAGOS
29 DEZEMBRO A 02 JANEIRO
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO | 
AVEIRO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | LAGOS
Saída em direção a Lagos com almoço livre 
em circuito. Jantar e alojamento em hotel 4*.

2º DIA – LAGOS | PORTIMÃO | LAGOS 
Manhã dedicada ao reconhecimento da loca-
lidade. Visita ao Museu de Cera dos Desco-
brimentos, que conta a espetacular e emo-
cionante viagem no tempo: a História dos 
Descobrimentos em 16 diferentes cenas. Este 
museu conta com 22 figuras de cera, hiper-
-realistas, só comparáveis, às dos melhores 
museus de cera do mundo. Circuito pelo seu 
centro histórico de Lagos. Regresso ao hotel 
para almoço. De tarde saída para visita a Por-
timão. Situada na margem direita do rio Arade 
é terra de tradições ligada ao mar, conservas, 
e de ilustres como Manuel Teixeira Gomes, 
escritor e antigo Presidente da República. Vi-
sita ao Museu Marítimo de Portimão. Regres-
so a Lagos. Jantar e alojamento.

3º DIA – LAGOS | SERRA DE MONCHIQUE | 
LAGOS 
Manhã livre para atividades de gosto pessoal. 
Após almoço saída para visita ao Parque da 
Mina. Situado em plena Serra de Monchique, 
este parque temático, proporciona uma viagem 
ao passado da região, através da visita a uma 
casa do início do século XVIII totalmente mobi-
lada. Os hábitos passados traduzem-se tam-
bém na recriação de uma destilaria e de uma 
carvoaria, sendo ainda possível conhecer uma 
mina de extração de minério desativada e as 
ruínas em taipa do século XVII. Neste espaço 
estão ainda reunidas mais de cem varieda-



14   VIAGENS INATEL  NACIONAIS     

des de animais de quinta, bem como diversos 
exemplares da flora local. Regresso a Lagos. 
Noite de réveillon com jantar especial de fim de 
ano e animação musical. Alojamento.

4º DIA – LAGOS 
Dia livre, em regime de pensão completa.

5º DIA – LAGOS | CIDADES DE ORIGEM
Viagem de regresso com almoço livre em cir-
cuito.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 579€
Suplemento de quarto individual 122€

Inclui: circuito em autocarro; 4 noites de alojamen-
to em hotel 4* em Lagos; refeições: 3 almoços, 
4 jantares (inclui jantar de Réveillon com anima-
ção musical), bebidas incluídas apenas no jantar 
de Réveillon; passeios: Portimão e Monchique; 
ingressos: Museu de Cera dos Descobrimentos, 
Museu Marítimo de Portimão e Parque da Mina; 
assistente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer ser-
viços não mencionados. 

FIM DE ANO NO LUSO
29 DEZEMBRO A 02 JANEIRO
PORTALEGRE | C. BRANCO | COVILHÃ | 
GUARDA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | LUSO
Saída em direção ao Luso. Almoço livre em 
circuito. Jantar e alojamento no INATEL Luso.

2º DIA – LUSO | ANADIA | BUÇACO | LUSO 
Visita guiada com prova de vinhos na Quin-
ta do Encontro, uma adega design, inserida 
numa paisagem serena, dominada pelas vi-
nhas e tendo como fundo as Serras do Ca-
ramulo e Bussaco. Regresso ao Luso para 
almoço. Passeio pela Mata Nacional do Bu-
çaco, um verdadeiro jardim botânico onde 
se poderão encontrar cerca de 700 espécies 
nativas e exóticas, protegidas. Jantar e alo-
jamento.

3º DIA – LUSO | SANGALHOS | CURIA | 
LUSO
Saída para visita guiada e almoço no Aliança 
Underground Museum. Apresenta nove cole-
ções permanentes em áreas como a arqueo-
logia, etnografia, mineralogia, paleontologia, 
azulejaria, cerâmica, estanhos, escultura con-
temporânea do Zimbabué e cultura indiana. 
Após visita, realização de almoço degustação 
com harmonização de vinhos. Saída para a 
Curia para passeio pelo Parque das Termas. 
Noite de Réveillon com jantar e animação mu-
sical no INATEL. Alojamento.

4º DIA – LUSO | COIMBRA | LUSO

Manhã livre. Após almoço saída para Coim-
bra. Situada nas margens do rio Mondego, 
Coimbra é conhecida pela sua Universidade, 
a mais antiga em Portugal e uma das mais an-

tigas da Europa, que ao longo do tempo lhe 
moldou a imagem tornando-a “a cidade dos 
estudantes”. Passeio pedonal pelos pontos 
mais emblemáticos da cidade, onde têm lugar 
as cerimónias mais importantes, ou ainda a Sé 
Velha, em cujas escadas tem lugar a serenata 
monumental em que os estudantes trajando 
capas negras cantam com muito sentimento 
o Fado de Coimbra. Tempo livre. Regresso ao 
Luso. Jantar e alojamento.

5º DIA - LUSO | CIDADES DE ORIGEM
Viagem de regresso com almoço livre em cir-
cuito.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 380€
Suplemento de quarto individual 66€

Inclui: circuito em autocarro; 4 noites de alo-
jamento no INATEL Luso; refeições: 3 almoços 
(inclui almoço com harmonização de vinhos) e 
4 jantares (inclui jantar de Réveillon com anima-
ção musical) com bebidas incluídas; passeios: 
Quinta do Encontro, Buçaco, Sangalhos, Curia 
e Coimbra; ingressos: Aliança Underground 
Museum e Mata Nacional do Buçaco; assistente 
acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer ser-
viços não mencionados.

Nota importante: Nas viagens de Fim de Ano, 
no dia 01 de janeiro, a maioria dos estabeleci-
mentos, assim como monumentos, encontram-
-se encerrados.
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CEIAS DE REIS

Celebrado o Natal e o Ano Novo, eis 
que chega o momento de celebrar o 
Dia de Reis. Associado ao bolo-rei 
e ao “cantar das janeiras”, manda 
a tradição que neste dia a família se 
volte a reunir para celebrar o dia do 
encontro dos 3 Reis Magos com o 
Menino Jesus e o fim dos festejos 
de Natal.

CEIA DE REIS EM 
CERVEIRA
05 A 08 JANEIRO
FARO | SETÚBAL
 
1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | CERVEIRA
Saída em direção a Cerveira com almoço livre 
em circuito. Jantar e alojamento no INATEL 
Cerveira Hotel 4*.

2º DIA – SANTA LUZIA | VIANA DO 
CASTELO | CERVEIRAt 
Manhã dedicada ao reconhecimento da locali-
dade com subida ao Cervo e circuito pedonal 
em Cerveira. Regresso ao INATEL Cerveira 
para almoço no hotel. Após almoço visita ao 
Museu dos Chocolates Avianense. Trata-se de 
um espaço cultural e interativo, que conta a 
história da marca e do universo de chocolates 
tão emblemáticos para várias gerações como 
as fantasias de Natal, as sombrinhas de cho-
colate ou o bombom Imperador. Continuação 
de circuito até Viana do Castelo, uma das mais 
bonitas cidades do norte de Portugal com 
paragem no miradouro de Santa Luzia, con-
siderado como o 3º mais belo panorama do 
Mundo. Passeio pedonal pelas ruas do centro 
histórico, onde se destaca a Praça da Repúbli-

ca, o coração da cidade, onde ficam os edifí-
cios quinhentistas da Misericórdia e o chafariz, 
assim como os antigos Paços do Concelho. 
Regresso a Vila Nova de Cerveira. Jantar de 
Reis com animação musical e alojamento.

3º DIA – CERVEIRA | VALENÇA | CERVEIRA 
| VIGO | SAMIL 
Visita a Valença. Cidade de fronteira, localiza-
da junto ao Rio Minho, Valença está rodeada 
de muralhas e conserva as características de 
cidade fortificada nos sécs. XVII-XVIII ao estilo 
do arquitecto militar francês Vauban. Circuito 
pedonal pela localidade. Regresso ao INATEL 
Cerveira para almoço. De tarde, saída para vi-
sita a Vigo, em Espanha. Apesar de não ser 
capital de província, Vigo é a cidade mais po-
pulosa da Galiza devido à indústria e ao seu 
porto. No centro histórico de Vigo predomina 
o granito que confere uma traça típica à ci-
dade. O ponto inicial de qualquer turista que 
chega a Vigo é o Mercado da Pedra, local 
onde se concentram de um lado diversas lojas 
de souvenir enquanto de outro lado ficam ba-
res e restaurantes especializados em marisco. 
A grande atração local são as ostreiras. Tem-
po livre. Regresso com passagem em Samil 
onde poderá disfrutar da vista para as Ilhas 
Cíes, o maior tesouro da ria de Vigo. Jantar e 
alojamento no INATEL.

4º DIA – CERVEIRA | CIDADES DE ORIGEM
Regresso com almoço livre em circuito.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 298€
Suplemento de quarto individual 60€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de aloja-
mento no INATEL Cerveira Hotel 4*; refeições: 
2 almoços e 3 jantares, com bebidas incluídas; 
animação musical; passeios: Viana do Castelo, 
Valença do Minho, Vigo e Samil; ingresso no Mu-

seu dos Chocolates Avianense; assistente acom-
panhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer ser-
viços não mencionados.

CEIA DE REIS EM 
SÃO PEDRO DO SUL
05 A 08 JANEIRO
LISBOA | SANTARÉM | C.BRANCO | COVI-
LHÃ | GUARDA
 
1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | S. PEDRO 
DO SUL
Viagem em direção a S. Pedro do Sul com al-
moço livre em circuito. Jantar e alojamento no 
INATEL Palace São Pedro do Sul Hotel 4*.

2º DIA – S. PEDRO DO SUL | CASTRO 
DAIRE | S. PEDRO DO SUL
Visita a S. Pedro do Sul, com acompanha-
mento de guia local realização de circuito 
com visita à Igreja Matriz, à Capela de Santo 
António, ao Palácio de Reriz, ao Cine Teatro 
Jaime Gralheiro, ao Convento Franciscano de 
São José e aos Claustros da Câmara Munici-
pal.  Regresso ao INATEL para almoço. Visita 
ao centro histórico de Castro Daire, ao Museu 
Municipal e ao Centro de Interpretação e In-
formação do Montemuro e Paiva.  Regresso a 
S. Pedro do Sul. Jantar e alojamento.

3º DIA – S. PEDRO DO SUL | VOUZELA | 
MANGUALDE | S. PEDRO DO SUL
Saída para passeio por Vouzela. Bonita vila 
situada na fértil zona de Lafões, encantadora 
pela sua beleza natural, patrimonial, histórica 
e forte feição rural e tradicional. Circuito pe-
donal pela localidade. Continuação para Vi-
seu onde se realizará o almoço. Após almoço, 
visita ao centro histórico da cidade de Viseu, 
onde se destacam o Rossio, a rua Direita, a 
rua da Cadeia, a praça D. Duarte e o adro da 
Sé, considerada uma das mais belas praças 
de Portugal e a Sé Catedral. Regresso ao ho-
tel para almoço. Seguimos para passeio por 
Mangualde. Início de circuito na Ermida de 
Nossa Senhora do Castelo, seguindo até ao 
centro histórico de Mangualde. Regresso a S. 
Pedro do Sul. Jantar e alojamento.

4º DIA – S. PEDRO DO SUL | CIDADES DE 
ORIGEM 
Regresso com almoço livre em circuito.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 210€
Suplemento de quarto individual 42€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de aloja-
mento no INATEL Palace São Pedro do Sul Hotel 
4*; refeições: 2 almoços, 3 jantares, com bebi-
das incluídas; passeios: Castro D’Aire, Vouzela e 
Mangualde; guia local em S. Pedro do Sul; assis-
tente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer ser-
viços não mencionados.
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CRUZEIROS

ROTA DO 
BACALHAU // NOVIDADE

28 OUTUBRO 
TERREIRO DO PAÇO – LISBOA
 
Para fãs do Seixal, do bacalhau e não só. A 
bordo de um antigo bacalhoeiro, que leva o 
título de "maior embarcação do Tejo", esta 
viagem transporta-nos ao passado, aos tem-
pos em que a Baía do Seixal era local de seca 
do bacalhau. Embarque no Varino Amoroso e 
desfrute desta viagem na nossa companhia.

Embarque no Terreiro do Paço para travessia 
do estuário do Tejo, em embarcação tradicio-
nal (Varino Amoroso). Degustação de produtos 
regionais a bordo. Desembarque na Estação 
Náutica da Baía do Seixal. Visita a uma Tipo-
grafia Medieval com possibilidade de observar 
prensas do séc. XV até à atualidade em pleno 
funcionamento – incluindo a única réplica exis-
tente em Portugal da Prensa de Gutenberg. 
Passeio pela zona ribeirinha do Seixal. Almoço 
em restaurante com degustação de três pra-
tos de bacalhau. Visita aos jardins e fontes da 
Época dos Descobrimentos e à Oficina-Museu 
das Artes Manuel Cargaleiro (obra de Siza Viei-
ra) na Quinta Senhorial da Fidalga. Regresso 
em autocarro até ao Terreiro do Paço. 

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Preço por pessoa 55€

Inclui: passeio em embarcação típica; autocar-
ro de turismo; almoço degustação; degustação 
de produtos regionais a bordo; visitas: tipografia 
medieval com guia e Quinta Senhorial da Fidal-
ga; guia local; assistente acompanhante; seguro 
de viagem.

Não inclui: quaisquer serviços não menciona-
dos.

CRUZEIRO DE SÃO 
MARTINHO NO TEJO
11 NOVEMBRO
SETÚBAL | LISBOA 
 
Descubra onde celebrar uma das tradições 
mais conhecidas desta época, o São Marti-
nho. Veja as nossas sugestões e venha dar as 
boas vindas ao Outono.

1º DIA – SETÚBAL | LISBOA | SETÚBAL
A Festa de São Martinho ou Dia de São Mar-
tinho é celebrado anualmente a 11 de novem-
bro, data em que o mesmo foi sepultado na 
cidade de Tours. Saída em direção ao cais da 
Rocha Conde de Óbidos para embarque no 
navio Ópera. Início de cruzeiro (4 horas) pelo 
rio Tejo com passagem pela Torre de Belém, 
Terreiro do Paço, Parque das Nações e re-
gresso à Doca de Alcântara. Serviço de boas 
vindas, incluindo água-pé e castanhas assa-
das. Segue-se jantar especial de S. Martinho 

terminando a noite com música ao vivo para 
dançar. Desembarque. Regresso.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Preço por pessoa 85€

Inclui: circuito em autocarro; cruzeiro no rio Tejo 
com jantar e degustação de produtos regionais a 
bordo, com bebidas incluídas; música ao vivo a 
bordo; assistente acompanhante; seguro de via-
gem.

Não inclui: quaisquer serviços não mencionados. 

CIRCUITOS TEMÁTICOS

SÃO MARTINHO EM 
MERUGE // NOVIDADE

10 A 12 NOVEMBRO
BRAGA | PORTO
 
1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | SEIA
Saída em direção a Seia com almoço livre em 
circuito. Jantar e alojamento em hotel 3*.

2º DIA – SEIA | MERUGE | SEIA 
Saída em direção a Meruge com acolhimento 
na localidade por guia local. Visita à aldeia de 
Meruge onde se realiza a Festa do Porco e do 
Enchido, com destaque para o forno comuni-
tário e museu. Visita ao Parque Arqueológico 
de São Bartolomeu. Regresso a Meruge para 
almoço típico na aldeia com o famoso e inimi-
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tável "Arroz de Suã", património da gastrono-
mia nacional. Após almoço, início de workshop 
com atividades tradicionais: cozedura de bôlas 
no forno comunitário e animação com jogos 
tradicionais. Regresso a Seia para jantar no 
hotel. Após jantar, saída para participação do 
magusto tradicional com “O Sacrifício das Cas-
tanhas em Homenagem a S. Martinho e a Bên-
ção da Jeropiga” a realizar-se na Lage Grande 
de Meruge. Regresso ao hotel. Alojamento.

3º DIA – SEIA | MUSEU DO PÃO | CIDADES 
DE ORIGEM
Saída para almoço no Museu do Pão seguido 
de visita. Este é um complexo museológico 
com mais de 3.500 m2 de área coberta, cons-
tituindo-se assim este Museu do Pão como 
um dos maiores, senão o maior, Museu do 
Pão em todo o mundo onde é possível fazer 
uma pequena viagem ao maravilhoso mundo 
do Pão. Regresso.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 227€
Suplemento de quarto individual 37€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de aloja-
mento em hotel 3* em Seia; refeições: 2 almoços 
e 2 jantares; passeios: Meruge e Seia; magusto 
tradicional; "workshop" com atividades tradi-
cionais; ingresso no Museu do Pão; assistente 
acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer ser-
viços não mencionados.

SÃO MARTINHO 
EM TERRAS DE 
CAVALEIROS
10 A 13 NOVEMBRO 
SETÚBAL | LISBOA | LEIRIA | COIMBRA

 
1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | MACEDO 
DE CAVALEIROS
Viagem em direção a Macedo de Cavaleiros 
com almoço livre em circuito. Jantar e aloja-
mento em hotel 3*.

2º DIA – MACEDO DE CAVALEIROS | 
GEOPARK TERRAS DE CAVALEIROS | 
MACEDO DE CAVALEIROS 
No território do Geopark Terras de Cavaleiros, 
onde o convidamos a contactar com a natu-
reza no seu estado mais puro e a experien-
ciar, com a comunidade local, uma atividade 
tradicional tão transmontana, como é a Apa-
nha da Castanha. Saída em direção à sede 
do Geopark Terras de Cavaleiros, de onde 
seguiremos para visita a um Souto Tradicio-
nal (Conjunto de Castanheiros) e Apanha de 
Castanhas. Visita à Cooperativa da Castanha 
“Soutos os Cavaleiros”, onde poderá obser-
var as várias variedades de castanha da re-
gião, o processo de calibragem e o modo de 
preparação e conservação. Continuação para 
Almoço regional, seguido de magusto e de-
gustação de licores. Regresso ao hotel. Jantar 
e alojamento.

3º DIA – MACEDO DE CAVALEIROS | 
GEOPARK TERRAS DE CAVALEIROS | 
MACEDO DE CAVALEIROS
Saída para visita à Quinta da Amendoeira, 
casa de produção e comercialização de folar 
transmontano, pão artesanal, doces tradicio-
nais e fumeiro tradicional, seguido de almoço 
regional. De tarde, visita ao Geossítio Gnais-
ses de Lagoa, uma rocha exótica com mais de 
500 milhões de anos. Continuação com visita 
ao Geossítio Descontinuidades de Conrad e 
Moho em Lagoa, “O interior da terra aqui tão 
perto". Território, próximo de Lagoa, aldeia do 
concelho de Macedo de Cavaleiros, propor-
ciona uma das experiências mais gratificantes 
e memoráveis que alguém poderá viver - “mer-
gulhar até ao interior da Terra". Uma “viagem” 
através das rochas que, à superfície, nos re-
velam aquilo que, por norma, ocorre apenas 
a dezenas de quilómetros de profundidade. 
“Descontinuidades” são superfícies que sepa-
ram diferentes tipos de materiais no interior do 
Planeta Terra e conhecidas pelas mudanças 
que causam na propagação de ondas sísmi-
cas. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.
 
4º DIA – MACEDO DE CAVALEIROS | 
CIDADES DE ORIGEM
Regresso com almoço livre em circuito.

Mínimo de 30 participantes.

Nota: aconselhamos o uso de calçado e roupa 

confortáveis.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 282€
Suplemento de quarto individual 57€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de alo-
jamento em hotel 3* em Macedo de Cava-
leiros; refeições: 2 almoços e 3 jantares com 
bebidas incluídas; visitas: souto tradicional, 
Cooperativa da Castanha e Quinta da Amendo- 
eira; assistente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer ser-
viços não mencionados.

SABORES DA SERRA 
EM VILA RUIVA
08 A 10 DEZEMBRO
SETÚBAL | LISBOA | LEIRIA | COIMBRA
 
O ar puro, os horizontes vastos, as lagoas, as 
encostas íngremes, os vales férteis e os sabo-
res serranos, são alguns dos encantos que os 
concelhos de Fornos de Algodres, Gouveia e 
Seia oferecem, em qualquer altura do ano a 
quem os visita. 

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | VILA RUIVA
Saída em direção a Vila Ruiva com almoço 
livre em circuito. Jantar e alojamento no INA-
TEL Vila Ruiva Hotel 4*.

2º DIA – VILA RUIVA | FORNOS DE 
ALGODRES | LINHARES DA BEIRA | 
FOLGOSINHO | VILA RUIVA
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fogaças à cabeça, bem como as autoridades 
políticas, administrativas, judiciais e militares 
e personalidades de relevo na vida municipal. 
Almoço no INATEL. Da parte da tarde, saída 
para assistência à tradicional Procissão das 
Fogaceiras, que congrega símbolos religiosos, 
com destaque para o mártir S. Sebastião. Na 
procissão, as atenções recaem sobre as foga-
ceiras, segundo a tradição “crianças impúbe-
res”, provenientes de todo o concelho, vesti-
das e calçadas de branco, cintadas com faixas 
coloridas, que levam à cabeça as fogaças do 
voto, coroadas de papel de prata de diferentes 
cores, recortado com perfis do castelo. Jantar 
e alojamento no INATEL.

3º DIA – SANTA MARIA DA FEIRA | CIDADES 
DE ORIGEM
Regresso com almoço livre em circuito.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 190€
Suplemento de quarto individual 24€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de aloja-
mento no INATEL Santa Maria da Feira; refei-
ções: 1 almoço e 2 jantares, com bebidas incluí-
das; assistência à procissão do dia da Festa das 
Fogaceiras; assistente acompanhante; seguro de 
viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer ser-
viços não mencionados.

ALCOBAÇA E 
TOMAR – OS DOCES 
CONVENTUAIS 
E OS TEMPLÁRIOS
25 A 26 NOVEMBRO 
PORTO | VISEU
 
Alcobaça estará, uma vez mais, no mapa in-
ternacional dos eventos gastronómicos de 
excelência.  Aceite a nossa proposta e viaje 
no tempo entre iguarias e a história que liga 

Alcobaça aos Templários.

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | NAZARÉ | 
ALCOBAÇA | NAZARÉ
Viagem em direção a Nazaré com almoço em 
restaurante. Visita ao Sítio da Nazaré e à Praia 
da Nazaré, uma das mais afamadas praias do 
país, marcada pela tradição piscatória, len-
das, artesanato e religiosidade. Jantar em 
hotel na Nazaré. Saída para Alcobaça onde 
terá a oportunidade de assistir ao espetáculo 
de vídeo mapping no Mosteiro de Alcobaça. 
Alojamento.

2º DIA – NAZARÉ | ALCOBAÇA | TOMAR | 
CIDADES DE ORIGEM
Saída para visita guiada ao Mosteiro de Santa 
Maria de Alcobaça, também conhecido como 
Real Abadia de Santa Maria de Alcobaça e en-
trada no espaço do Festival e Doces e Licores. 
Alcobaça tornou-se pioneira na preservação e 
divulgação do riquíssimo património cultural 
que é a doçaria, apostando na tradição gastro-
nómica deixada pela presença dos Monges e 
Monjas Cistercienses dos Conventos de Alco-
baça e Cós. As delícias sedutoras, verdadeiras 
maravilhas criadas através de inúmeras expe-
riências, de longa prática e dedicação, de pa-
ciência e devoção, bem como os licores que 
ao longo dos séculos foram rodeados de se-
cretismo, serão tentações disponíveis a todos 
os que visitarem. Regresso ao hotel para al-
moço. Saída em direção a Tomar com visita 
guiada ao Convento de Cristo. Regresso às 
cidades de origem.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 147€
Suplemento de quarto individual 18€

Inclui: circuito em autocarro; 1 noite de alojamen-
to em hotel 4* na Nazaré; refeições: 2 almoços e 1 
jantar, com bebidas incluídas; passeios: Alcobaça, 
Sítio da Nazaré, Praia da Nazaré e Tomar; ingres-
sos: Mosteiro de Alcobaça, Festival de Doces e 
Licores Conventuais e Convento de Cristo; guia 
local para as visitas de Alcobaça e Tomar; assis-
tente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer ser-
viços não mencionados.

Manhã dedicada ao reconhecimento de Fornos 
de Algodres, seguindo circuito até à aldeia his-
tórica de Linhares da Beira, com visita pedo-
nal pela localidade. Seguimos para almoço em 
Folgosinho. Situada na encosta Norte da Serra 
da Estrela, a 933 metros de altitude, sendo co-
nhecida por ter sido, segundo a tradição, o lo-
cal de nascimento do grande guerreiro lusitano 
Viriato. A pitoresca vila tem a particularidade de 
ter as suas ruas e fontes decoradas com qua-
dras populares, encimadas pelo seu Castelo, 
e contando com outros monumentos como a 
igreja Matriz do século XVI, o Pelourinho e o 
local de Cerro das Forcas onde existia a anti-
ga forca da vila. Almoço regional num dos res-
taurantes mais típicos da região “O Albertino”. 
Após almoço, saída para Gouveia, com visita 
pedonal pela localidade. Regresso a Vila Ruiva.

3º DIA – VILA RUIVA | VILA CORTEZ DA 
SERRA | CIDADES DE ORIGEM
Saída para visita e degustação de produtos 
serranos em queijaria local. Regresso com al-
moço livre em circuito.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 136€
Suplemento de quarto individual 23€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de aloja-
mento no INATEL Vila Ruiva Hotel 4*; refeições: 
1 almoço e 2 jantares, com bebidas incluídas; 
passeios: Fornos de Algodres, Folgosinho e 
Gouveia; degustação de produtos regionais; as-
sistente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer ser-
viços não mencionados.

Nota: passeios e visitas indicadas no programa 
poderão sofrer alterações devido a condições 
climatéricas menos favoráveis.

FESTA DAS FOGACEIRAS 
EM STA. MARIA DA FEIRA
19 A 21 JANEIRO
FARO | BEJA | ÉVORA | PORTALEGRE
 
SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM | LEIRIA
 
Uma das maiores manifestações religiosas 
do Norte de Portugal.  Cerca de 300 meninas 
fogaceiras, vestidas de branco com faixas co-
loridas à cintura, transportam a Fogaça à ca-
beça, cumprindo a promessa a S. Sebastião. 
Assista ao Cortejo Cívico e Procissão desta 
tradição secular. 

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | SANTA 
MARIA DA FEIRA
Viagem em direção a Santa Maria da Feira 
com almoço livre em circuito. Jantar e aloja-
mento INATEL Santa Maria da Feira.

2º DIA – SANTA MARIA DA FEIRA
Dia livre para assistir ao Cortejo Cívico, que sai 
dos Paços do Concelho rumo à Igreja Matriz e 
integra as meninas “fogaceiras”, que levam as 
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ROTA DA LAMPREIA E 
DO VINHO VERDE
03 A 04 MARÇO
VISEU

10 A 11 MARÇO
LISBOA

17 A 18 MARÇO
LEIRIA

24 A 25 MARÇO
COIMBRA
 
Junte um grupo animado de amigos e marque 
a sua viagem até à belíssima região de Cervei-
ra, acrescente uma gastronomia rica em pra-
tos típicos de lampreia e sirva a gosto.

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | CERVEIRA
Saída em direção a Cerveira com almoço em 
circuito. Jantar e alojamento no INATEL Cer-
veira Hotel 4*.

2º DIA – CERVEIRA | MONÇÃO | CERVEIRA 
| SANTA LUZIA | VIANA DO CASTELO | 
CIDADES DE ORIGEM
De manhã, visita ao Palácio da Brejoeira com 
prova de vinho Alvarinho. Este palácio é mo-
numento nacional e está dividido entre 18 
hectares de vinha, oito de bosque e três de 
jardim. Este sumptuoso palácio constitui-se 
num expoente das moradias fidalgas no país.  
Regresso a Cerveira para almoço típico de 
Lampreia, a “rainha” no Minho, confeciona-
da pela unidade INATEL. Viagem de regresso 
com paragem no miradouro de Santa Luzia, 
considerado como o 3º mais belo panorama 
do Mundo e em Viana do Castelo, uma das 
mais bonitas cidades do norte de Portugal. 
Passeio pedonal pelas ruas do centro histó-
rico. Regresso.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 150€
Suplemento de quarto individual 20€

Inclui: circuito em autocarro; 1 noite de aloja-
mento no INATEL Cerveira Hotel 4*; refeições: 
2 almoços e 2 jantares, com bebidas incluídas; 
passeios: Monção e Viana do Castelo; ingresso 
no Palácio da Brejoeira; assistente acompanhan-
te; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer ser-
viços não mencionados.

ROTA DOS ESCRITORES 
– MIGUEL TORGA
16 A 18 MARÇO
SETÚBAL | LISBOA
 
Trás-os-Montes “Fica no cimo de Portugal, 
como os ninhos ficam no cimo das árvores 
para que a distância os torne mais impossí-
veis e apetecidos”, contava Miguel Torga em 
“O Reino Maravilhoso”. Siga-nos por terras 
transmontanas, à procura de perceber o es-
critor através dos locais onde viveu. 

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | VILA REAL
Saída em direção a Vila Real com paragem e 
visita guiada ao Mosteiro de Lorvão. Envolto 
em diversas lendas, conheça este espaço 
considerado um dos mais antigos Mosteiro 
da Europa. Almoço em restaurante. Chegada 
a Vila Real. Visita pela cidade passando pela 
Sé, Casa Diogo Cão e Igreja de São Paulo. 
Jantar e alojamento em hotel 4*. 

2º DIA – VILA REAL | SÃO MARTINHO DA 
ANTA | VILA REAL 
De manhã, visita ao Palácio de Mateus. Ro-
deado de belos jardins inseridos numa vasta 
quinta é considerado um dos expoentes má-
ximos da arquitetura civil do barroco em Por-
tugal. Visita guiada à Casa, Capela e Novos 
Espaços Expositivos e visita livre aos Jardins. 

Almoço em São Martinho da Anta. Continua-
ção do roteiro de Miguel Torga, com os locais 
de vivência, de escrita e de memória do poe-
ta. Visita ao Espaço Miguel Torga e Mamoa de 
Madorras. Jantar e alojamento.

2º DIA – VILA REAL | SÃO LEONARDO DA 
GALAFURA | SABROSA | PROVESENDE | 
PINHÃO | RÉGUA | CIDADES DE ORIGENS
De manhã, saída para visita ao miradouro de 
São Leonardo da Galafura, local que oferece 
um dos mais extraordinários panoramas so-
bre o rio Douro e os socalcos, local amado por 
Miguel Torga, poeta tantas vezes indigitado 
para o Prémio Nobel. Continuação de circuito 
passando por Sabrosa, Provesende, Pinhão e 
Régua. Visita ao Museu do Douro, um espaço 
coletivo de memória e identidade da região 
vinhateira. Almoço em restaurante. Regresso.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 350€
Suplemento de quarto individual 107€

 
Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de aloja-
mento em hotel de 4*; refeições: 2 almoços e 
1 jantar, com bebidas incluídas; passeios : São 
Martinho da Anta, Vila Real, S. Leonardo da Ga-
lafura, Sabrosa, Provesende, Pinhão e Régua; as-
sistente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer ser-
viços não mencionados.

VIAGENS COM ESPECIALISTA
Nota: estas visitas serão conduzidas pela artista 
Daniela Reis, Mestre em pintura e especialista 
nas áreas de desenho, pintura, ilustração digi-
tal, geometria descritiva, história da arte, teatro 
e cenografia.

EM BUSCA DA LUZ 
DE LISBOA // NOVIDADE 

PASSEIO PEDONAL – GRAU DE DIFICULDADE: FÁCIL

17 MARÇO
LISBOA

"As pessoas que mais admiro são 
aquelas que nunca mais acabam" 
— Almada Negreiros

Aplicando as palavras de Almada vamos con-
vidar-vos a uma visita que ecoará no fundo 
dos olhos dos participantes, através dos seus 
próprios desenhos e aguarelas.  Uma viagem 
com pintura em busca da Luz de Lisboa. Pre-
tendemos que independentemente da sua 
formação ou de “ter jeito”, faça connosco 
uma viagem e acima de tudo… seja mais feliz! 
E quem sabe se revele um novo talento e uma 
nova paixão!

Ponto de encontro: Teatro da Trindade. 
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Sala de espetáculos situada numa das zonas 
mais antigas de Lisboa, construída no sécu-
lo XIX, é o exemplar de teatro à italiana mais 
bem preservado do país. Património ímpar em 
termos de arqueologia teatral em Portugal e 
o local ideal para um começo de esboço no 
seu diário gráfico. Após visita, paragem nas 
Ruínas do Carmo. Almoço em restauran-
te. Visita guiada ao Museu Nacional de Arte 
Contemporânea do Chiado. Terminamos com 
visita ao Palácio da Independência, classifica-
do como Monumento Nacional, também co-
nhecido por Palácio Almada. Aproveite para 
disfrutar da beleza dos seus jardins interiores 
e da envolvência deste espaço singular no 
centro de Lisboa. 

Mínimo de 20 participantes.

// PREÇO 

Preço por pessoa a indicar

Inclui: especialista acompanhante; almoço; en-
tradas e visitas a informar; oferta de kit de mate-
rial de pintura semiprofissional (caderno, agua-
relas e pincel).

Não inclui: transporte - as visitas são feitas a pé; 
quaisquer serviços não mencionados. 

A PAISAGEM 
INTERIOR // NOVIDADE 

PASSEIO PEDONAL – GRAU DE DIFICULDADE: FÁCIL

24 MARÇO
LISBOA
 
"A natureza não é somente aquilo 
que é visível aos olhos pois tam-
bém inclui as imagens interiores da 
alma." — Edvard Munch

A pensar nesta afirmação, criamos especial-
mente para si um roteiro sempre acompanha-
do com especialista que o levará numa viagem 
de cores, sombras e luz. Para tal, oferecemos-
-lhe o material e o acompanhamento de que 
necessita para mergulhar nesta experiência.

Ponto de encontro: Jardim Amália Rodrigues.

Este jardim pelo relevo e desenho dão-lhe 
grande diversidade de ambientes. Possui um 
grande anfiteatro virado para o vale da Ave-
nida da Liberdade e um lago circular, e faz 
parte do Corredor Verde, que une o Parque 
Eduardo VII a Monsanto. Destacam-se ainda 
duas esculturas: "Maternidade", da autoria 
do escultor colombiano Fernando Botero, es-
colhida pelos lisboetas aquando de uma ex-
posição de obras suas no Terreiro do Paço, 
e "O segredo", da autoria do escultor portu-
guês António Lagoa Henriques. Almoço em 
restaurante. Seguimos para visita às galerias 
de arte do Museu Calouste Gulbenkian e aos 
seus jardins. Um mundo construído com o ob-
jetivo principal de fomentar o conhecimento e 
a melhorar a qualidade de vida das pessoas 
através das artes, da beneficência, da ciência 
e da educação. 

Mínimo de 20 participantes.

// PREÇO 

Preço por pessoa a indicar

Inclui: especialista acompanhante; almoço; en-
tradas e visitas a informar; oferta de kit de mate-
rial de pintura semiprofissional (caderno, agua-
relas e pincel).

Não inclui: transporte - as visitas são feitas a pé; 
quaisquer serviços não mencionados.

MIRADOUROS 
DE LISBOA  // NOVIDADE 

PASSEIO PEDONAL – GRAU DE DIFICULDADE: FÁCIL

31 MARÇO
LISBOA
 
"O objetivo da arte não é represen-
tar a aparência exterior das coisas, 
mas o seu significado interior."
— Aristóteles

Desenhar geralmente num caderno - o diário 
gráfico – tornarmo-nos mais observadores, 
evoluindo as nossas capacidades e o regis-
to das nossas memórias. Assim, preparamos 
especialmente para si um circuito pelos mira-
douros de Lisboa. Inspire-se e viva connosco 
esta experiência.  

Ponto de encontro: jardim da Cerca da Graça.

Seguimos até ao Miradouro da Graça, situado 
numa das famosas colinas da cidade, onde 
poderá disfrutar de uma das melhores vistas 
sobre Lisboa. A vista deste miradouro permi-
te-lhe reconstituir a olho nu a história da capi-
tal. A sombra da igreja e dos pinheiros man-
sos ali plantados confere um certo encanto 
para o início de uma viagem de contrastes de 
luz. Almoço em restaurante. Seguimos para o 
Miradouro das Portas do Sol, onde a vista da-
qui é digna de um postal ilustrado. Com outra 
perspetiva da cidade e do Tejo, redescubra 
pormenores que passam despercebidos na 
azafama do dia-a-dia.

Mínimo de 20 participantes.

Acompanhamento: esta visita será condu-
zida pela artista Daniela Reis, Mestre em 
pintura e especialista nas áreas de dese-
nho, pintura, ilustração digital, geometria 
descritiva, história da arte, teatro e ceno-
grafia.

// PREÇO 

Preço por pessoa a indicar

Inclui: especialista acompanhante; almoço; en-
tradas e visitas a designar; oferta de kit de ma-
terial de pintura semiprofissional (caderno, agua-
relas e pincel).

Não inclui: transporte - as visitas são feitas a pé; 
quaisquer serviços não mencionados.
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NATAL

SURPREENDA-SE 
COM OS MERCADOS 
DE NATAL EM LYON! 
// NOVIDADE

11 A 15 DEZEMBRO
LISBOA | PORTO | FARO | FUNCHAL 

Lyon foi uma das cidades consideradas como 
“obrigatórias conhecer”. Atravessada pelos 
rios Saône e Rhône, vale muito a pena visi-
tar Lyon numa época tão especial e mágica 
como é o Natal. Venha connosco descobrir os 
seus mercados natalícios!

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | LYON
Comparência no aeroporto em hora a indicar. 
Assistência nas formalidades de embarque e 
partida com destino a Lyon. Almoço. Saída 
para panorâmica pela cidade, passando pelas 
suas principais atrações. Jantar e alojamento 
em hotel 4*.

2º DIA – LYON 
De manhã, visita à cidade de Lyon, rica em 
Cultura e História. Destaque para a esplêndi-
da Basílica Fourvière, edificada entre 1872 e 

1896, e para o Vieux Lyon, Património da Hu-
manidade pela UNESCO, passando pelo Tea-
tro Antigo Galo-romano. Visite a Catedral de 
Saint Jean e o seu relógio astrológico. Passeio 
pela zona envolvente, com ruas estreitas, pá-
tios interiores, galerias e as tradicionais pas-
sagens entre os prédios. Almoço numa típica 
“bouchon”. Passeio de barco no rio Saône. 
Jantar. Tempo livre. Sugerimos passeio pelo 
centro da cidade e pelos seus mercados de 
Natal. Alojamento no hotel. 

 3º DIA – LYON | PÉROUGES | BOURG-EN-
BRESSE | CLUNY | LYON 
Saída para visita a Pérouges, considerada 
uma das “mais belas aldeias de França”, con-
serva o seu aspeto medieval. Continuação 
para Bourg-en-Bresse, cidade famosa pelos 
belos edifícios de madeira restaurados, para 
visita panorâmica. Destaque para o Mostei-
ro Real de Brou, em estilo gótico, mandado 
construir entre 1505 e 1536 por Margarida 
da Áustria. Visita comentada à Igreja de São 
Nicolas de Tolentin – eleito em 2014 o mo-
numento preferido dos franceses. Almoço tí-
pico. Continuação para Cluny, na Borgonha, 
para visita à cidade e à sua Abadia. Centro de 
grande movimento monástico na Idade Média 
e sede da Ordem Beneditina de Cluny. Re-
gresso a Lyon. Jantar e alojamento no hotel.

4º DIA – LYON 
Manhã livre. Sugerimos passeio pela cidade 
fundada no séc. I a.C. pelos romanos que a 

estabeleceram capital das três Gálias e des-
de então tem desempenhado um grande pa-
pel em toda a história e desenvolvimentos 
políticos, culturais e económicos, não só de 
França, como de toda a Europa. Almoço em 
restaurante local. Tarde livre. Oportunidade 
para visitar e fazer compras nos encantado-
res Mercados de Natal. Jantar e alojamento 
no hotel.
 
5º DIA – LYON | CIDADES DE ORIGEM
Manhã livre. Almoço em restaurante local. 
Transfer para o aeroporto. Formalidades de 
embarque e regresso. 

Mínimo de 25 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1077€
Suplemento de quarto individual 164€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Lyon | Lisboa; 
circuito em autocarro; 4 noites de alojamento em 
hotel de 4*; refeições: 5 almoços e 4 jantares; be-
bidas (almoços 2º e 3º dia); entradas: Basílica de 
Notre Dame de Fourvière, Catedral de Saint Jean 
e Abadia de Cluny; passeio de barco em Lyon; 
guias locais em Lyon, Perouges, Bourg-En-Bresse 
e Cluny; taxas de aviação (Lisboa - 129€); assistente 
acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de cidade 
(1,65€/pessoa/noite); bebidas às restantes refei-
ções; suplementos aéreos (Porto e Faro - 27€ e 
Funchal - 132€); quaisquer serviços não mencio-
nados.

VIAGENS INTERNACIONAIS
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PARIS: NATAL 
NA CIDADE LUZ   
// NOVIDADE

23 A 26 DEZEMBRO
LISBOA

Sempre teremos Paris - a cidade da luz. Uma 
cidade mágica, eternamente bela, romântica 
e que ganha contornos de sonho na época 
natalícia. Visita aos principais pontos de inte-
resse desta cidade, não esquecendo a Missa 
do Galo na Catedral de Notre Dame. Feliz Na-
tal com a INATEL em Paris! 

1º DIA - LISBOA | PARIS
Comparência no aeroporto, em hora a indicar. 
Assistência nas formalidades de embarque e 
partida com destino a Paris. Transfer para ho-
tel 4*. Tempo e almoço livres. Visita panorâmi-
ca de Paris. Passando pelo Teatro da Ópera, 
Place Vendome, Place des Pyramides, Museu 
do Louvre, Place de la Concorde, "Île de la 
cité" com a famosa Catedral de Notre-Dame, 
o Quartier Latin, Sorbonne, Jardins do Pan-
teão e do Luxemburgo, Saint-Germain-des-
-Prés e Montparnasse. Passagem ainda pelo 
Museu de Orsay, Torre Eiffel, Trocadero, Arco 
do Triunfo e Avenida Champs-Elysées. Jantar 
e alojamento no hotel. 
 
2º DIA - PARIS
Dia livre. Para atividades de caráter pessoal. 
Almoço não incluído. Jantar no hotel. Às 
21h00, transporte para a Catedral de Notre-
-Dame para assistir à Missa do Galo. Aloja-
mento. 
 
3º DIA - PARIS 
Manhã livre na Cidade Luz. Saída para o Al-
moço Especial de Natal no Restaurante “Chez 

Françoise” (ou similar). Subida à Torre Mon-
tparnasse para apreciar a deslumbrante pano-
râmica da “cidade luz”. Jantar e alojamento.
 
4º DIA - PARIS | LISBOA
Dia livre. Transfer para o aeroporto para for-
malidades de embarque e regresso. 

Mínimo de 25 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1121€
Suplemento de quarto individual 224€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Paris | Lisboa; 
circuito em autocarro; 3 noites de alojamento 
em hotel 4*; refeições: 3 jantares e 1 almoço 
especial de Natal; visita panorâmica de Paris 
(meio-dia) com guia local; assistência à Missa 
do Galo na Catedral Notre-Dame; entrada: Torre 
Montparnasse (2º nível); taxas de aviação (133€); 
assistente acompanhante; seguro de viagem. 

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às re-
feições (exceto no Almoço Especial de Natal); 

quaisquer serviços não mencionados. FIM DE ANO

FIM DE ANO EM NOVA 
IORQUE - A CIDADE 
QUE NUNCA DORME  
// NOVIDADE 

PASSAPORTE OBRIGATÓRIO

26 DEZEMBRO A 02 JANEIRO
LISBOA | PORTO | FARO

Nova Iorque é uma experiência única na vida 
de qualquer pessoa. A Big Apple é conside-
rada uma das cidades mais interessantes do 
mundo. Que maneira melhor de entrar em 2018 

do que estar na Cidade que Nunca Dorme? 
Aceite o nosso convite!  

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | QUEENS | 
NOVA IORQUE
Comparência no aeroporto em hora a indicar. 
Assistência nas formalidades de embarque e 
partida com destino a Nova Iorque. Chegada, 
formalidades aduaneiras e transfer para o ho-
tel. Tempo livre. Alojamento. 
 
2º DIA – NOVA IORQUE 
De manhã, passeio panorâmico pela zona 
de Manhattan, explorando a movimentada 
Times Square e perdendo de vista os seus 
imensos outdoors coloridos e iluminados. 
Descida da 5ª Avenida para ver a Catedral 
de Saint Patrick, Rockefeller Center, o Fla-
tiron Building, a Grand Central Station, Wall 
Street e o distrito financeiro. De seguida, 
passagem pelos diferentes bairros da cidade 
como Greenwich Village, Soho e Chinatown. 
Poderá ver como as influências culturais de 
diferentes partes do mundo convergem com 
a identidade local da cidade. Tempo livre 
para almoçar. De tarde, travessia do East Ri-
ver em direção a Brooklyn para contemplar 
os históricos edifícios vermelhos do século 
XIX. Regresso a Manhattan. Jantar num res-
taurante local próximo do hotel (ida e volta a 
pé). Alojamento. 
 
3º DIA – NOVA IORQUE 
Dia livre. Sugerimos: que desfrute das inú-
meras atrações da Cidade que Nunca Dor-
me. Almoço não incluído. Algumas das nos-
sas sugestões são: visitar o Empire State 
Building, o Central Park, o Museu MOMA, o 
Museu Guggenheim ou a Fao Schwartz, co-
nhecida loja de brinquedos. Ou por que não 
assistir a um espectáculo na Broadway? À 
noite tem o jantar reservado em restauran-
te local próximo do hotel (ida e volta a pé). 
Alojamento. 
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4º DIA – NOVA IORQUE 
De manhã, transfer em limusina para Battery 
Park. Embarque num ferry em direção a Sta-
ten Island para admirar a imponente e mítica 
Estátua da Liberdade. Continuação até Ellis 
Island, na foz do Rio Hudson, a antiga porta 
de entrada para milhões de imigrantes que 
procuraram viver o sonho americano. Tempo 
livre para visitar o Museu da Imigração. Re-
gresso ao distrito financeiro. Tempo livre para 
almoço, não incluído. Regresso a Midtown de 
metro (bilhete incluído). Resto de tarde livre 
para contemplar o sol a desaparecer por de-
trás do Rio Hudson, com os arranha-céus a 
fazer de “candeeiros”, e a cidade a transfor-
mar-se num grande palco da Broadway. Jan-
tar em restaurante (ida e volta a pé). Antes de 
regressar ao hotel, admire uma das melhores 
vistas noturnas da cidade a partir do “Top of 
the Rock” terraço panorâmico na parte supe-
rior do edifício Rockfeller (entrada incluída). 
Alojamento.
 
5º DIA – NOVA IORQUE 
Dia e almoço livres para atividades de caráter 
pessoal. Jantar em restaurante local (ida e vol-
ta a pé). Alojamento.
 
6º DIA – NOVA IORQUE
De manhã, prepare-se para vibrar com o som 
da música Gospel numa Missa Evangélica. 
Descubra o bairro negro de Harlem, a Cate-
dral de São João e o Teatro Apollo. Almoço 
barbecue. Continuação do tour até ao mítico 
Central Park, pelo Belvedere Castle e o Stra-
wberry Fields, um memorial a John Lennon 
junto ao apartamento onde o ex-Beatle foi 
assassinado. Resto de dia livre. Jantar não 
incluído. Entre em 2018 num dos locais mais 
icónicos e emblemáticos do mundo. Aloja-
mento.

7º DIA – NOVA IORQUE … 
| texto | texto
Dia e refeições livres. Transfer para o aero-
porto. Formalidades de embarque e regresso. 
Noite a bordo.
 
8º DIA – texto | texto | texto | … CIDADES 
DE ORIGEM
Continuação de viagem de regresso.

Mínimo de 25 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 2800€
Suplemento de quarto individual 1328€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Queens | Lis-
boa; circuito em autocarro; 6 noites de aloja-
mento em hotel de 4; refeições: 1 almoço e 4 
jantares; entradas: Rockfeller; Missa Gospel; 
passeio de limusine, ferry e metro; guia local em 
português (ou espanhol); assistente acompa-
nhante; taxas de aviação (Lisboa - 382€); seguro 
de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); suplemento 
de partida do Porto ou Faro (22€); ESTA (Siste-
ma de Autorização de Entrada de Estrangeiros 
nos Estados Unidos); gorjetas (recomendado: 
guia- $4/pessoa/dia e motorista/$3); bebidas às 
refeições; quaisquer serviços não mencionados.

CABO VERDE – FIM 
DE ANO NA BOAVISTA: 
TRANQUILIDADE E 
FELICIDADE  // NOVIDADE 

PASSAPORTE OBRIGATÓRIO

26 DEZEMBRO A 02 JANEIRO
LISBOA

Neste fim-de-ano temos uma sugestão tropi-
cal: abra a janela e respire o aroma de Cabo 
Verde neste programa em regime de tudo in-
cluído, em resort de 5 estrelas na ilha da tran-
quilidade e da felicidade.

1º DIA - LISBOA | BOAVISTA
Comparência no aeroporto em hora a indicar. 
Assistência nas formalidades de embarque e 
partida com destino a Cabo Verde. Transfer 
para o hotel de 5*. Jantar e alojamento.

2º DIA - BOAVISTA
Dia livre em regime de tudo incluído. 

3º DIA – BOAVISTA | ROTA DO CABRER | 
BOAVISTA 
Dia livre em regime de tudo incluído. Visita de 
meio-dia pela rota do Cabrer com passagem 
por Santa Mónica, Varandinha, Povoação Ve-
lha e Deserto de Viana. Jantar e alojamento.

4º e 5º DIAS – BOAVISTA
Dias livres para atividades de caráter pessoal. 
Regime de tudo incluído no hotel.

6º DIA – BOAVISTA
Dias em regime de tudo incluído com Gala Es-
pecial de Fim de Ano.

7º DIA – BOAVISTA
Dia livre em regime de tudo incluído. Entre da 
melhor forma no ano de 2018. No primeiro dia 
do ano célebre a vida junto à praia.

8º DIA – BOAVISTA | LISBOA
Manhã livre. Transfer para o aeroporto. For-
malidades de embarque e regresso. 

Mínimo de 22 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 2089€
Suplemento de quarto individual 592€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Boavista | Lisboa; 
7 noites de alojamento em hotel 5*em regime de 
tudo incluído; passeio à Rota do Cabrer; visto; ta-
xas de aviação (Lisboa - 175€); assistente acom-
panhante; seguro de viagem. 

Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de cida-
de (2€ /pessoa/noite - a pagar localmente); quais-
quer serviços não mencionados.

FIM DE ANO EM 
MARROCOS: MÍSTICO 
E EXÓTICO  // NOVIDADE  

PASSAPORTE OBRIGATÓRIO

26 DEZEMBRO A 01 JANEIRO
LISBOA | PORTO | FARO

Marrocos, um reino mágico cheio de misté-
rios, ensolarado no noroeste de África, pai-
sagens desérticas, elementos naturais com 
lagos e cascatas. Esta será uma experiên-
cia única para conhecer este reino, as suas 
gentes, culturas e tradições. A sua história 
está hoje centrada nas quatro Cidades Im-
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periais Rabat, Meknés, Fez e Marraquexe. 
Uma viagem em regime de pensão comple-
ta, pensada para si especialmente neste fim 
de ano! 

1º DIA - LISBOA | CASABLANCA  
Comparência no aeroporto. Assistência nas 
formalidades de embarque com destino a Ca-
sablanca. Transfer para o hotel. Almoço. Res-
tante dia livre. Jantar e alojamento.
 
2º DIA - CASABLANCA | RABAT 
De manhã, visita panorâmica da cidade e vi-
sita da Mesquita Hassan II. Almoço em Ca-
sablanca. Partida com destino a Rabat para 
visita panorâmica à cidade, passando pelo 
Palácio Real e seus jardins, Torre Hassan e o 
Mausóleo de Mohamed V. Jantar e alojamen-
to.
 
3º DIA - RABAT | MEKNES | VOLUBILIS | 
FEZ  
Partida com destino a Meknes, a antiga capi-
tal imperial fundada no final do séc. XVII por 
Moulay Ismail Meknes, também chamada de 
“a Versailles Marroquina”. Visita panorâmica 
da cidade passando por Bab Mansour, Hari 
Souani e a antiga Medina. Almoço em restau-
rante. Visita às ruínas Romanas de Volubilis e 
continuação para Fez. Jantar e alojamento.
 
4º DIA - FEZ
Saída para uma visita de dia inteiro a Fez, a 
mais antiga das cidades imperiais. Divide-se 
em dois bairros: Fez El Bali (parte velha e onde 
se encontram os monumentos mais emble-
máticos) e Fez Jedid (parte nova). Paragem 
para almoço. Destaque para a Mesquita e a 
Universidade de Karaouina, na cidade velha. 
Visita à Medina e aos Medersos, antigos cen-
tros religiosos, agora transformados em sou-
ks. Jantar e alojamento.
 
5º DIA - FEZ | BENI MELLAL | MARRAQUEXE 
Saída em direção ao Atlas, por vilas e cidades 

dedicadas à agricultura. Passando por Ifrane, 
com as suas casas típicas de telhados pontia-
gudos e negros. Vai pensar que está na Suíça, 
mas contínua em Marrocos. Continuação da 
viagem passando por Beni Mellal. Almoço e 
continuação até Marraquexe. Jantar e aloja-
mento.
 
6º DIA – MARRAQUEXE
Saída para visita a Marraquexe. Segunda ci-
dade imperial mais antiga conhecida como a 
«Pérola do Sul», com os túmulos Saadianos, 
a Koutoubia, o Palácio Bahia e os jardins de 
Menara. Almoço. Visita aos souks e à Praça 
Djemaa El Fna com o seu variado entreteni-
mento: contadores de histórias, encantado-
res de serpentes, cuspidores de fogo e muito 
mais. Jantar de Gala de Fim de Ano no hotel. 
Alojamento.
 
7º DIA - MARRAQUEXE | LISBOA 
Transfer para o aeroporto de Marraquexe. Al-
moço livre. Formalidades de embarque e re-
gresso. 

Mínimo de 22 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1127€
Suplemento de quarto individual 260€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Casablanca e 
Marraquexe | Lisboa; circuito em autocarro; 6 noi-
tes de alojamento em hotéis de 5*; 12 refeições: 
6 almoços e 6 jantares (incluindo jantar de Gala 
de Fim de Ano); visitas às 4 Cidades Imperiais; 
guia local (português ou espanhol); taxas: entrada 
nos monumentos, turísticas e de aviação (Lisboa 
- 136€); assistente acompanhante; seguro de via-
gem. 

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às 
refeições; suplementos aéreos (Porto ou Faro - 
22€); quaisquer serviços não mencionados.

Nota importante: obrigatório passaporte com 
validade mínima de 6 meses.

FIM DE ANO 5* 
NA CROÁCIA 
E ESLOVÉNIA
29 DEZEMBRO A 03 JANEIRO
LISBOA

BRAGA | PORTO | AVEIRO | COIMBRA |  
LEIRIA | FARO | BEJA | SETÚBAL 

Zagreb, capital da Croácia, merece uma aten-
ta visita às suas construções que remetem 
ao antigo império Austro-Húngaro. Os Lagos 
Plitvice, autênticas maravilhas com que a Na-
tureza brindou o país, que o irá encantar. A 
capital da Eslovénia, Liubliana, conquista-nos 
pela sua simplicidade. Um fim de ano fantás-
tico por um valor muito apetecível!

1º DIA – LISBOA | ZAGREB
Comparência no aeroporto em hora a indicar. 
Assistência nas formalidades de embarque e 
partida com destino a Zagreb. Transfer para o 
Hotel Sheraton 5*. Jantar e alojamento.
 
2º DIA – ZAGREB
De manhã, saída para visita de Zagreb com 
guia local. O centro histórico da cidade (Trg 
Jalecica), às portas das colinas de Kaptol e 
Gradec, contam com muita animação de 
pessoas, belas ruas para passear e muitas 
cafeterias e restaurantes. Alguns dos pontos 
interessantes desta cidade são a Catedral de 
Assunção no Keptol no centro histórico e a 
Coluna de Santa Maria construída em 1865. 
Na cidade alta ou Gornij graduado, encontra-
remos Gradec, a cidade feudal, que está a ser 
reformada, mas vale a pena o passeio para 
admirar as suas ruas. Destaca-se a chamada 
Porta de Pedra, um dos emblemas da cida-
de, possivelmente parte das antigas muralhas 
da cidade medieval, construídas em 1266. É 
também na cidade alta que encontramos o 
Parlamento croata, a Igreja de San Marcos, o 
funicular ou a rua mais comprida da Croácia, 
em frente a Plaza Jaleci. Almoço. Regresso li-
vre para o hotel. Jantar e alojamento.

3º DIA – ZAGREB | PARQUE NACIONAL 
PLITVICE | ZAGREB
De manhã, saída em direção ao Parque Na-
cional de Plitvice, Património da UNESCO 
desde 1979. Deslumbre-se numa maravilhosa 
sequência de paisagens entre as montanhas 
Mala Kapela e Pljesivica, um sistema de 16 
lagos comunicando por cascatas. Os lagos 
Proscansko e Kozjak são o maior e o mais 
alto respetivamente. Almoço em restaurante 
local. Regresso a Zagreb. Jantar especial de 
Fim de Ano com animação no Hotel Sheraton 
5*. Alojamento.

4º DIA – ZAGREB
Dia livre e almoço livres. Sugerimos visita pela 
cidade passando pelo Palácio Vojkovic-Oršić, 
Museu Mimara, Mercado Dolac, as Galeria 
Strossmayer ou o Zrinjavac (alguns destes 
locais poderão estar encerrados por ser feria-
do). Jantar e alojamento.
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5º DIA – ZAGREB | LIUBLIANA | ZAGREB
De manhã, saída para a capital da República 
da Eslovénia. Centro político, cultural, comer-
cial e empresarial do país. Almoço e tarde li-
vres. Regresso a Zagreb. Jantar e alojamento 
no hotel.

6º DIA – ZAGREB | CIDADE DE ORIGEM
Manhã e almoço livres. Transfer para o aero-
porto para formalidade de embarque e regres-
so.

Mínimo de 25 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1259€
Suplemento de quarto individual 235€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Zagreb e Zagreb 
| Frankfurt | Lisboa; circuito em autocarro; 5 noites 
de alojamento em hotel 5*; refeições: 2 almoços 
e 5 jantares (inclui jantar de Gala de Fim de Ano 
com bebidas); acesso à piscina, sauna e ginásio 
do hotel; guia local (português ou espanhol): Za-
greb, Parque Plitvice e Liubliana; taxas de aviação 
(Lisboa - 206,01€); assistente acompanhante; se-
guro de viagem. 

Não inclui: taxa de reserva (10€); transferes (85€/ 
ida e volta / pessoa); bebidas às refeições; quais-
quer serviços não mencionados. 

Nota: transferes sujeitos a um mínimo de 15 pes-
soas.

CARNAVAL

PANÓPLIA DE CORES 
DOS CARNAVAIS DE 
VERONA E VENEZA 
// NOVIDADE

08 A 12 FEVEREIRO 
LISBOA | PORTO | FARO | FUNCHAL  

A nossa sugestão nestas férias passa por visi-
tar dois dos mais afamados e extraordinários 
Carnavais do mundo: Verona e Veneza a que 
somamos um circuito cultural na encantado-
ra região de Vêneto passando pela Pádua do 
nosso Santo António, Lago Garda e a cidade 
do Concílio de Trento. O Carnaval afigura-se 
como um sonho de vida e esta palete de co-
res ficará na sua memória. 

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | VENEZA | 
PÁDUA | VERONA
Comparência no aeroporto em hora a indicar. 
Assistência nas formalidades de embarque e 
partida com destino a Veneza. Transfer para 
Pádua conhecida pela “cidade do Santo” re-
ferência obrigatória para os devotos a Santo 
António. Almoço livre. Partida para Verona. 
Jantar e alojamento.

2º DIA – VERONA
De manhã, passeio matinal por Verona. Nesta 
visita terá tempo para apreciar as portas Re-
nascentistas e Romanas, o Castelo, a Ponte 
Scalíger, o teatro romano e, claro, a Casa de 

Julieta. Almoço em restaurante local. Assista 
ao dia mais importante do Carnaval de Vero-
na: a Sexta-Feira “Gnocolar” que começa no 
Corso Porta Nuova e finaliza na Praça San 
Zeno. Jantar e alojamento. 

3º DIA – VERONA | VENEZA | VERONA
De manhã, partida para Veneza. Chegará ao 
centro de Veneza de barco avistando a impo-
nente Praça de São Marcos. Aqui vai sentir-se 
num filme de época: assista livremente e par-
ticipe no Carnaval de Veneza. Lembre-se que 
“a vida são 3 dias e o Carnaval são dois”. Al-
moço e tarde livres. Regresso a Verona. Jantar 
no hotel. Alojamento.

4º DIA – VERONA | TRENTO | LAGO 
TOBLINO | PONTE ARCHE | PASSO DEL 
BALINO| LAGO TENNO | RIVA DEL GARDA 
| VERONA
Saída para Trento para visita com guia local. 
Cidade do histórico Concílio de Trento, que foi 
convocado pelo Papa Paulo III para assegu-
rar a unidade da fé e a disciplina eclesiástica. 
Continuação da visita com panorâmica do 
Lago Toblino. Almoço e prova de vinhos em 
Toblino. Passeio com passagem por Ponte Ar-
che, Passo del Balino e Lago Tenno. Paragem 
na vila medieval de Canale Tenno antes de se 
surpreender com as paisagens do maior lago 
italiano com cerca de 370km², o Lago Garda. 
Visita ao centro histórico desta afamada es-
tância turística. Regresso ao hotel. Jantar e 
alojamento.

5º DIA – VERONA | VENEZA | CIDADES DE 
ORIGEM 
Manhã e almoço livres. Transfer para o aero-
porto. Formalidades de embarque e regresso.

Mínimo de 20 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1155€
Suplemento de quarto individual 114€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Veneza | Lisboa; 
4 noites em hotel de 4*; 6 refeições: 2 almoços e 
4 jantares; transfere em barco de Veneza Mestre 

para Veneza/Praça de S. Marcos e regresso; en-
tradas: Basílica de Santo António em Pádua com 
áudio-guias; guias locais (português ou espanhol) 
Pádua, Verona, Veneza, Trento, Toblino e Riva del 
Garda; taxas de aviação (Lisboa - 126€); assisten-
te acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de cidade 
(Verona1€/pessoa/noite - a pagar localmente); su-
plementos aéreos (Porto e Faro - 24€ e Funchal - 
90€); quaisquer serviços não mencionados.

FESTAS E ROMARIAS

ESPETACULARES 
FALLAS DE VALÊNCIA
16 A 21 MARÇO 
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO | 
AVEIRO | VISEU | GUARDA

Numa explosão de luz, cor e alegria, a gran-
de festa das fogueiras, as Fallas de Valência, 
remonta aos séculos XIII e XIV. Surgiu por 
iniciativa dos grémios profissionais da cida-
de, nomeadamente o dos carpinteiros, cujos 
artífices trabalhavam à luz dos candis e das 
tochas. Uma viagem com paragens em Ma-
drid e Toledo para seu maior conforto e ainda 
oportunidade de visitar o riquíssimo centro 
histórico e multicultural de Toledo. 

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | MADRID
Saída com destino a Madrid com almoço livre 
em circuito. Jantar e alojamento. 
 
2º DIA – MADRID | VALÊNCIA
De manhã, breve visita panorâmica à capi-
tal espanhola, um dos principais centros da 
Europa, onde as infraestruturas mais moder-
nas se conjugam em perfeita harmonia com 
o património cultural e artístico. Saída para 
Valência. Almoço livre em circuito. Jantar e 
alojamento.
 
3º DIA – VALÊNCIA
De manhã, saída para visita a Valência, cidade 
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que devido à sua localização geográfica tem 
vindo a tornar-se um importante centro de fei-
ras, congressos e negócios. Almoço e tarde 
livres. Sugerimos visita à moderna “Cidade 
das Artes e Ciências”, projetada por Santiago 
Calatrava. Jantar e alojamento.
 
4º DIA – VALÊNCIA
Estada em regime de alojamento e pequeno-
-almoço. Dia livre para assistir às festividades 
das “Fallas”, realizadas anualmente por oca-
sião das festividades de São José. Remontam 
à época medieval, quando os carpinteiros, 
para celebrar o dia do seu santo padroeiro, 
queimavam as aparas de madeira em foguei-
ras denominadas “Fallas”. Atualmente, são 
autênticas obras de arte que caricaturam po-
líticos, personalidades e acontecimentos rele-
vantes da atualidade. Alojamento.
 
5º DIA – VALÊNCIA | TOLEDO
Partida com destino a Toledo com almoço li-
vre em circuito. Visita com guia local à cidade 
conhecida como “cidade das três culturas”, 
devido à secular convivência entre cristãos, 
árabes e judeus. O seu centro histórico, Patri-
mónio da Humanidade, é um autêntico museu 
ao ar livre. Percurso pelo núcleo antigo com 
visita à Catedral, com rico espólio de Arte Sa-
cra, Igreja de Stª Maria e Igreja de S. Tomé, 
onde se encontra a mais célebre obra do pin-
tor El Greco, “O enterro do Conde de Orgaz”. 
Jantar e alojamento.
 
6º DIA – TOLEDO | CIDADES DE ORIGEM
Regresso com almoço livre em circuito. 

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 609€
Suplemento de quarto individual 188€

Inclui: circuito em autocarro; 5 noites de aloja-
mento em hotéis de 4*; 4 jantares com bebidas 
incluídas; visitas de meio-dia a Valência e Toledo; 
guia local (em português ou espanhol); entradas: 
Catedral de Toledo, Igreja de Sta. Maria e Igreja 
de S. Tomé; assistente acompanhante; seguro de 
viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer ser-
viços não mencionados 

ESPETACULARES 
FALLAS DE VALÊNCIA
16 A 21 MARÇO 
LISBOA
 
LEIRIA

Valência, situada na Costa Mediterrânica, é 
um destino perfeito para visitar durante as 
festas das fogueiras, as Fallas. Opte por uma 
viagem com maior conforte com voo direto 
até Alicante para depois continuar até Valên-
cia, anualmente cidade senhora e rainha por 
estes dias de festa que não pode perder.  

1º DIA – LISBOA | ALICANTE | VALÊNCIA 
Comparência no aeroporto em hora a indicar. 

Formalidades de embarque e partida com 
destino a Alicante. Almoço em restaurante lo-
cal, em Alicante. Continuação da viagem para 
Valência. Cidade com uma sobreposição de 
culturas, romana, visigoda, muçulmana e me-
dieval. Prova disso são os monumentos tão 
representativos, como a Lonja de la Seda (de-
clarado pela UNESCO Património da Humani-
dade), La Almoina, as Torres de Serranos ou a 
Catedral. Acomodação no hotel. Tempo livre. 
Jantar e alojamento no hotel.

2º DIA – VALÊNCIA
De manhã conheça Valência com uma visita 
guiada. Incluímos entrada no planeta sub-
marino do Oceanogràfic, onde poderemos 
admirar espécies tropicais do Ártico, e no 
Museu do Príncipe Filipe, que apresenta o 
lema "Proibido não tocar, não sentir, não 
pensar." Almoço em restaurante. Jantar e 
alojamento.

3º DIA – VALÊNCIA 
Dia livre para atividades de caráter pessoal. 
Almoço em restaurante. Aproveite para co-
nhecer a terceira maior cidade de Espanha. 
Jantar e alojamento.

4º DIA – VALÊNCIA 
Dia e refeições livres. Oportunidade para as-
sistir às festividades das Fallas de Valência. 
Nesta noite, dedicada a São José, os carros 
com satíricas cenas espalhados pela cidade 
(alguns deles demoraram um ano a ser cons-

truídos) serão incendiados. É o ponto alto das 
Festas de Valência. Alojamento.

5º DIA – VALÊNCIA 
Dia livre para atividades de caráter pessoal. 
Almoço em restaurante. Jantar e alojamento 
no hotel.

6º DIA – VALÊNCIA | ALICANTE | LISBOA 
Transfer para o aeroporto de Alicante. Forma-
lidades de embarque e regresso.

Nota: para melhor usufruir do espetáculo das 
Fallas não se encontram incluídos no programa 
do dia 19 as refeições e o transporte. 

Mínimo de 25 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1124€
Suplemento de quarto individual 559€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Alicante | Valen-
cia; circuito em autocarro; 5 noites de alojamento 
em hotel de 3*; refeições: 4 almoços e 4 jantares, 
com bebidas às refeições; entradas: Museu do 
Príncipe Filipe e Oceanogràfic; taxas de aviação 
(Lisboa - 115€); assistente acompanhante; seguro 
de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); transfere (Leiria 
/ Lisboa / Leiria - 47€); quaisquer serviços não 
mencionados.

Nota: transferes sujeitos a um mínimo de 10 
pessoas.
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HOGUERAS DE SAN 
JUAN EM ALICANTE 
// NOVIDADE

20 A 25 JUNHO
LISBOA | PORTO | FARO | FUNCHAL  
 
COIMBRA

Alicante celebra a chegada do Verão com as 
festas “irmãs” das Fallas de Valência, as Ho-
gueras de San Juan. Rodeadas de música, cor 
e espetáculo, milhares de pessoas saem à rua 
para viver esta festa que rende culto ao Fogo.

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | ALICANTE
Comparência no aeroporto em hora a indicar. 
Assistência nas formalidades de embarque e 
partida com destino a Alicante. Transfer para 
o hotel. Almoço e tarde livres. Jantar e aloja-
mento em hotel 4*.
 
2º DIA – ALICANTE
Saída para visita com guia local à cidade. Um 
dos destinos turísticos mais importantes do 
Levante espanhol, com águas calmas do Me-
diterrâneo e uma grande variedade de ofertas 
turísticas. Almoço no hotel. Restante dia livre. 
Jantar e alojamento.

3º DIA – ALICANTE | ALTEA | GUADALEST | 
ALICANTE
De manhã, saída para Altea, onde se encon-
trara um aglomerado de casas caiadas junto 
ao mar, o refúgio e fonte de inspiração de mui-
tos artistas. Destaque para a Igreja de Nossa 
Senhora do Consolação e suas cúpulas azuis, 
que lhe conferem uma beleza particular. Se-
guimos para Guadalest. Almoço em restau-
rante. Visita a esta aldeia com 220 habitantes, 
considerada uma das “Aldeias mais bonitas 
de Espanha”. A fortaleza do século XI, dedi-
cada a S. José, encontra-se na parte mais alta 
deste pequeno, mas pitoresco município. Re-
gresso a Alicante. Jantar e alojamento.

 

4º DIA – ALICANTE
Dia livre. Sugerimos que faça um passeio pe-
donal para sentir o ambiente que cidade vive 
na véspera da Noite das Hogueras, uma festa 
de música, cor e espetáculo, em que milhares 
de pessoas saem à rua para viver esta festa 
que rende culto ao fogo. Jantar no hotel. Alo-
jamento.
 
5º DIA – ALICANTE
Estada em regime de pequeno-almoço e alo-
jamento. Dia marcado pelos principais feste-
jos das “Hogueras de San Juan”. De origem 
muito remota, celebram um ritual ancestral de 
queimar objetos e dançar em torno de foguei-
ras, comemorando o solstício do Verão. Todas 
estas celebrações culminam com a “Créma” 
ou queima, que se realiza precisamente à 
meia-noite do dia 24 de junho. Após um mag-
nífico espetáculo de fogo-de-artifício, lançado 
desde o Castelo de Santa Bárbara, as deze-
nas de “Hogueras” espalhadas por todos os 
bairros da cidade são queimadas, proporcio-
nando um espetáculo único. Alojamento.
 
6º DIA – ALICANTE | CIDADES DE ORIGEM
Transfer para o aeroporto. Assistência nas for-
malidades de embarque e regresso.

Mínimo de 25 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 897€
Suplemento de quarto individual 590€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Alicante | Lisboa; 
circuito em autocarro; 5 noites de alojamento em 
hotel 4*; refeições: 4 jantares e 1 almoço, com be-
bidas às refeições visitas: Alicante, Altea e Gua-
dalest; guia local; taxas de aviação (Lisboa - 114€); 
assistente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de serviço (10€); suplementos 
aéreos (Porto e Faro - 43€ e Funchal - 154€); 
transferes (Coimbra / aeroporto / Coimbra - 47€); 
quaisquer serviços não mencionados.

Nota: transferes sujeitos a um mínimo de 10 
pessoas.

PÁSCOA

HUNGRIA: BUDAPESTE, 
LAGO BALATON E 
ENCANTOS TERMAIS 
// NOVIDADE

03 A 08 ABRIL
LISBOA | PORTO | FARO | FUNCHAL  

Budapeste, majestosa capital que não deixa 
ninguém indiferente, é um local que se visita e 
que fica para sempre na memória. Uma cida-
de de contrastes, onde a história e a moder-
nidade coabitam harmoniosamente. Mas nesta 
viagem, que escolhemos especialmente por 
ocasião da Páscoa, poderá beneficiar variadas 
vezes das propriedades termais em pitorescas 
localidades húngaras e ainda contemplar o fa-
moso Lago Balaton: o maior lago de água doce 
na Europa Central e uma das principais atrac-
ções da Hungria. Não vai querer perder!

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | 
BUDAPESTE
Comparência no aeroporto indicado em hora 
a indicar. Assistência nas formalidades de em-
barque e partida com destino a Budapeste. 
Transfer para o hotel. Jantar em restaurante 
local com folclore tradicional da Hungria. Alo-
jamento. 
 
2º DIA – BUDAPESTE  
Saída para o centro de Budapeste, passando 
por ambos os lados da cidade (Buda e Peste), 
com especial destaque para a panorâmica, 
passando pelo Mercado Central, a Basílica de 
Santo Estêvão (exterior), o Monte S. Gerardo 
(paragem para fotos), a Ponte das Correntes, 
a Igreja Matías (entrada não incluída), o Bas-
tião dos Pescadores (exterior) e edifício da 
Ópera. Almoço livre. Visita ao Parlamento de 
Budapeste. Entrada no deslumbrante edifício 
histórico das Termas Géllert, construído em 
1918. Permanência de 2 horas com acesso ao 
balneário termal para relaxar como um verda-
deiro budapestino numa envolvente palacia-
na. Jantar e alojamento.
 
3º DIA – BUDAPESTE | EGER | TERMAS DE 
MISKOLCTAPOLCA | BUDAPESTE  
Saída com destino a Eger, uma cidade histó-
rica no Norte da Hungria, conhecida pelo seu 
Castelo, edifícios barrocos e vinhos tintos. 
Almoço com prova de vinhos em restaurante 
local. Ingresso nas únicas (e incríveis) termas 
Miskolctapolca, que estão situadas numas 
grutas moldadas pela água ao longo de milha-
res de anos. Um banho nesta caverna única 
na Europa é considerado um “tesouro” pelas 
suas propriedades terapêuticas e temperatura 
amena da água. Sem dúvida a não perder! Re-
gresso ao hotel. Jantar e alojamento. 
 
4º DIA – BUDAPESTE | (AS BELEZAS DO) 
LAGO BALATON | TIHANY | HÉVIZ | 
BUDAPESTE
De manhã, partida para o Lago Balaton. Cami-
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nhe ao longo do Passeio Tagore com vistas de 
encantos, aprecie o Anna Grand Hotel conhe-
cido pelos seus bailes míticos. Visite ainda a 
nascente de água mineral que se encontra em 
frente do Hospital de Cardiologia, o maior de 
toda a Hungria dispondo de 427 camas. Con-
tinuação para Tihany de onde poderá deslum-
brar-se com uma espetacular paisagem do 
Lago Balaton. Visita ao Mosteiro Beneditino. 
Almoço em restaurante. Continuação para 
Héviz, para visita às Termas de Héviz (perma-
nência de 3 horas). Conheça o lago natural fa-
moso pelas suas propriedades curativas, que 
mesmo no Inverno apresenta temperaturas 
na casa dos 25 graus. Curiosamente a água 
apresenta uma cor escura, possuindo dióxido 
de carbono, enxofre, cálcio e magnésio. Re-
gresso ao hotel. Jantar e alojamento.
 
5º DIA – BUDAPESTE | SZENTENDRE | 
VISEGRAD | BUDAPESTE 
Partida para Szentendre (Santo André), uma 
aldeia típica húngara situada na margem do 
rio Danúbio. Passeio pela aldeia, onde poderá 
ver várias igrejas ortodoxas, galerias ou mu-
seus existentes. Continuação para Visegrad, 
antiga sede real da Hungria. A partir desta 
fortaleza medieval pode contemplar a famosa 
vista da “Curva do Danúbio” (geograficamente 
uma curva muito fechada que o rio faz saindo 
dos montes antes de entrar em Budapeste). 
Uma excelente oportunidade para belas fotos! 
Almoço em restaurante com ambiente medie-
val. Assista a um torneio com os Cavaleiros 
da Ordem de S. Jorge. Breve visita a Visegrad 
antes do regresso a Budapeste. À noite junte-
-se a um passeio de barco pelo rio Danúbio, 
o que lhe permitirá obter uma imagem total-
mente diferente e de encanto de Budapeste, 
a Rainha do Danúbio. Jantar a bordo. Desem-
barque. Alojamento.
  

6º DIA – BUDAPESTE | REGRESSO
Manhã e almoço livres. Transfer para o aero-
porto.

Mínimo de 25 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1074€
Suplemento de quarto individual 137€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Budapeste | Lis-
boa; circuito em autocarro; 5 noites de alojamento 
em hotel 4*; 8 refeições (inclui 1 jantar com folclo-
re, 1 jantar a bordo no Danúbio e1 almoço me-
dieval); entradas: Parlamento, torneio medieval e 
em três termas (Gellert, Miskolctapolca e Héviz); 
passeio de barco Danúbio; guias locais (português 
ou espanhol); taxas de aviação (Lisboa - 133€); as-
sistente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de serviço (10€); bebidas às re-
feições; suplementos aéreos (Porto - 24€ e Faro 
- 45€ e Funchal - 150€); quaisquer serviços não 
mencionados;  

CIRCUITOS EUROPEUS

O CHARME DA CÔTE 
D’AZUR // NOVIDADE

16 A 22 ABRIL
LISBOA | PORTO | FARO | FUNCHAL

A Côte D’azur (Costa Azul) conhecida pelo 
seu mar de cor azul hipnotizante, cenários 
indescritíveis, vilarejos medievais e cidades 
charmosas à beira mar, conjuga a diversida-
de das suas paisagens, a sua rica herança 
histórica e cultural, tradições, artesanato e 

gastronomia. Também conhecida por Riviera 
Francesa, considerada uma das áreas mais 
luxuosas e sofisticadas do mundo. Com vi-
sitas aos locais mais badalados da Riviera 
Francesa, tais como Nice, Mónaco, Cannes, 
St Tropez, Eze, Villefranche, Menton, St Paul 
de Vence…uma viagem com destinos gla-
mourosos a não perder. 

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | FUNCHAL 
| NICE
Comparência no aeroporto em hora a indicar. 
Formalidades de embarque e partida com 
destino a NICE. Chegada e transfer para o ho-
tel 3*, localizado em frente à praia, em Nice. 
Jantar e alojamento. 

2º DIA – NICE – A BAÍA DOS ANJOS
Saída para visita guiada pedestre na zona 
histórica, percorreremos suas ruelas típicas 
e descobriremos seus magníficos edifícios 
em arquitetura Barroca. Tempo livre na “Cou-
rs Saleya”. Sugerimos visita ao seu famoso 
mercado das flores. Almoço com ementa 
“Niçoise” em restaurante. De tarde, cruzei-
ro de uma hora, para que tenha uma outra 
perspetiva das deslumbrantes vistas de Nice, 
Saint-Jean-Cap-Ferrat e Villefranche-sur-Mer. 
Jantar e alojamento.

3º DIA – NICE | MONACO | EZE | NICE
Saída para o Principado do Mónaco, em 
que luxo está espelhado em cada pormenor, 
desde a fachada do casino, aos iates e auto-
móveis. Visita ao Rochedo, Catedral, Cidade 
Velha e aos seus jardins. Oportunidade para 
assistir ao famoso render da Guarda o, à ma-
rina. Almoço em restaurante. De tarde, segui-
mos em direção à aldeia medieval de Eze num 
dos pontos mais altos da região, o chamado 
ninho de águia da Côte D’Azur, com uma vista 
inspiradora do mar mediterrâneo e dos seus 
arredores. Eze abriga uma das sedes das fá-
bricas de perfumes, visita a uma perfumaria. 
Regresso a Nice. Jantar e alojamento.

4º DIA – NICE | CANNES |ILHA DE SAINTE 
MARGUERITE | NICE
De manhã, saída em direção a Cannes para 
visita ao centro histórico, o Suquet, o seu bair-
ro mais antigo. Tempo livre. Sugerimos uma 
caminhada pela rua D’Antibe ou na Croisette.  
Almoço em restaurante. Seguimos em direção 
ao porto de Cannes para embarcar em dire-
ção à ilha de St. Marguerite (cerca de 15 mts). 
Visita ao Forte Royal, aos quartéis, à Capela, 
ao terraço Bazaine, ao museu do mar e à céle-
bre cela da lenda do Máscara de Ferro. Tempo 
livre. Regresso a Nice. Jantar e alojamento.

5º DIA – NICE | VILLEFRANCHE | MENTON 
| NICE
De manhã, saída em direção a Villefranche 
para visitar esta vila à beira mar com suas ca-
sas coloridas e paisagens dignas de um car-
tão postal. Seguimos em direção a Menton, 
situado entre a vizinha Itália e o principado do 
Mónaco, que goza de um microclima subtro-
pical e que lhe valeu a designação de "Pérola 
da França". A cidade foi também a primeira 
dos Alpes Marítimos a ser reconhecida como 
"Cidade de Arte e História". Almoço em res-
taurante. No alto da cidade, visita à Catedral 



INTERNACIONAIS  VIAGENS INATEL   31

St. Michel em estilo barroco. Regresso a Nice. 
Jantar e alojamento.

6º DIA – NICE | ST. TROPEZ CANOUBIERS | 
NICE
De manhã, saída em direção à baía de Ca-
noubiers. Embarque num minicruzeiro até à 
célebre vila de Saint Tropez. Ao longo do per-
curso observaremos as mansões das estrelas 
e seus lugares afamados, o paraíso dos ricos 
e famosos de todo o mundo. Em Saint Tro-
pez, visitaremos o centro histórico, as ruas 
com casas em tons de ocre e terracota, o seu 
famoso pequeno porto e o forte da cidadela. 
Almoço em restaurante. Tempo livre. Regres-
so de barco a St. Maxime. Continuação para 
Nice. Jantar e alojamento.

7º DIA – NICE | ST. PAUL DE VENCE | 
CIDADES DE ORIGEM
Saída em direção à famosa vila medieval de 
Saint Paul de Vence, descubra as suas ruas 
repletas de lojas de artesanato e galerias de 
arte, contributo de vários pintores que por lá 
passaram, entre eles, o pintor Chagall. Almo-
ço. Transporte para o aeroporto. Formalida-
des de embarque e regresso.

Mínimo de 25 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1463€
Suplemento de quarto individual 120€

Inclui: passagem aérea: Lisboa, Porto ou Faro | 
Nice | Lisboa, Porto ou Faro; transferes; 6 noites 
de alojamento em hotel 3*, em Nice; refeições: 
6 almoços e 6 jantares, com bebidas incluídas; 
visitas: Nice, Mónaco, Eze, Cannes, ilha de 
St.Marguerite, Villefranche, Menton, Saint Tro-
pez, Saint Paul de Vence; entradas: Forte Royal 
e Museu do Mar (ilha de St.Marguerite), mini cru-
zeiro entre Carnobiers e Saint Tropez; taxas de 
aviação (Lisboa - 126€); assistente acompanhan-
te; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); taxa de estada 
(1,50€/pessoa/dia) a pagar localmente; suple-
mentos aéreos (Porto ou Faro - 19€ e Funchal 
- 80€); quaisquer serviços não mencionados.

DIAS DE MAGIA 
NA EUROPA CENTRAL 
29 ABRIL A 05 MAIO 
LISBOA | PORTO | FARO | PONTA DELGA-
DA | FUNCHAL 

Destino de grandes impérios e palácios gran-
diosos, as cidades imperiais da Europa Cen-
tral ainda respiram a atmosfera de outros tem-
pos. Antigas cidadelas como a de Budapeste 
e Bratislava, tornadas moradias de reis e im-
peradores, ainda dominam o horizonte. A isto 
soma-se um modernismo vibrante, uma gas-
tronomia de pratos robustos e uma vivência 
urbana única, compondo assim um quadro 
que vale a pena apreciar, num dos magníficos 
cruzeiros nas águas calmas do Danúbio. Uma 
viagem para conhecer o essencial destas 4 
belas capitais.

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | PRAGA
Comparência no aeroporto em hora a indicar. 
Formalidades de embarque e partida em voo 
com destino a Praga. Jantar e alojamento.
  
2º DIA – PRAGA
Dia dedicado à capital do Antigo Reino da 
Boémia, hoje a maior cidade da República 
Checa. Conheça a colina que domina o cen-
tro, coroada pelo monumental conjunto do 
Castelo de Hhradcany e da Catedral de São 
Vito. Visita a uma cervejaria tradicional com 
oportunidade de degustação de cerveja local. 
Almoço na cervejaria. Continuação do pas-
seio conhecendo o bairro de “Mala Strana”, 
com seus esplêndidos palácios ao longo da 
Rua Nerudova, a imponente Igreja de São Ni-
colau, a Igreja do Menino Jesus de Praga, e 
Stare Mesto, a Cidade Velha com seu relógio 

astronómico e edifícios antigos. Jantar e alo-
jamento.

3º DIA – PRAGA | BRATISLAVA | 
BUDAPESTE
Distância percorrida aproximadamente: 520 
km. Partida para Budapeste com paragem em 
Bratislava, capital da Eslováquia que cresceu 
nas margens do Danúbio. Possui um peque-
no, mas interessante centro histórico com 
bonitos edifícios que convivem com sinais de 
modernidade à sombra do imponente caste-
lo. Almoço em restaurante. Continuação para 
Budapeste. Jantar e alojamento.

4º DIA – BUDAPESTE
Dia para conhecer a capital da Hungria, co-
nhecida como a "Rainha do Danúbio", com 
um guia local. Visita pelos locais e monumen-
tos que espelham essa Grandiosidade e que 
hoje são Património Unesco: a Cidadela e Pa-
lácio Real de Buda, com vistas panorâmicas 
sobre o Danúbio, a Ópera e o Parlamento. 
Almoço em restaurante. No final do dia, em-
barque em cruzeiro pelo Danúbio com jantar a 
bordo. Desembarque. Alojamento.

5º DIA – BUDAPESTE | VIENA
Distância percorrida aproximadamente: 250 
km. Partida para Viena, de origens profundas 
nos antigos assentamentos romanos e desen-
volveu-se ao longo da Idade Média pela sua 
posição geográfica. Durante os séculos XVIII, 
XIX e início do séc. XX, a cidade floresceu 
como centro ímpar de Arte e Cultura euro-
peias. Almoço livre em circuito. Visita à cidade 
com o guia local que nos dará uma panorâmi-
ca de locais famosos, passando pela Ópera, 
o Parlamento, a Câmara e a Ringstrasse com 
seus museus. Jantar e alojamento.

6º DIA – VIENA
Passeio com guia para conhecer facetas in-
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teressantes da cidade como o colorido mer-
cado tradicional Naschmarkt, a cultura dos 
cafés históricos, refúgio de intelectuais e do-
ces tentações e os monumentos modernistas 
singulares. Almoço em restaurante histórico 
local. Visita ao Palácio de Schonbrunn, mora-
da da Casa Real e da famosa Princesa Sissi, 
onde visitaremos os seus aposentos e salões 
que evocam outras épocas. Curiosamente, 
numa das salas, um detalhe de pintura mural 
retrata um menino que depois se tornou um 
famoso compositor: Mozart. Resto da tarde 
livre. Jantar e alojamento.

7º DIA – VIENA | CIDADES DE ORIGEM
Tempo livre. Transfer para o aeroporto. Almo-
ço livre. Formalidades de embarque para via-
gem de regresso. 

Mínimo de 25 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1251€
Suplemento de quarto individual 217€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Praga e Viena | 
Lisboa; 6 noites de alojamento em hotéis de 4*; 
refeições: 4 almoços e 6 jantares (inclui 1 jantar 
a bordo no Danúbio); entradas: Castelo Hradčany 
(Praga), Palácio Schonbrunn (Viena) e Parlamento 
(Budapeste); guias locais; taxas de aviação (Lis-
boa - 133€); assistente acompanhante; seguro de 
viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às 
refeições; suplementos aéreos (Porto ou Faro 
- 24€), Ponta Delgada - 123€ e Funchal - 130€); 
quaisquer serviços não mencionados.

EUROPA FLORIDA NA 
BÉLGICA E HOLANDA 
01 A 06 MAIO 
LISBOA | PORTO | FARO | FUNCHAL

Durante a Primavera, a Holanda transforma-
-se num jardim intenso de cores e de aromas 
florais, chamada carinhosamente de “floricul-

tura do mundo”. Entre outras flores a tulipa 
impõe-se, como rainha que é, e dá aso a fes-
tivais em todo o país. Descobriremos também 
uma Bélgica encantadora, onde, entre outras, 
incluímos as medievais cidades de Gent e 
Bruges, no país que é o epicentro da Europa 
Comunitária. 

1º DIA - CIDADES DE ORIGEM | BRUXELAS
Comparência no aeroporto em hora a indicar. 
Formalidades de embarque e partida com 
destino a Bruxelas. Visita panorâmica à cida-
de, passando pelos principais pontos de in-
teresse com destaque para o Atomium, Edifí-
cios Comunitários, Parque do Cinquentenário, 
Palácio Real e Praça dos Palácios. Passagem 
pela Grande Praça, e pela Câmara Municipal, 
que se encontra classificada como Patrimó-
nio da Humanidade pela UNESCO. Transporte 
para o hotel. Jantar e alojamento.
 
2º DIA - BRUXELAS | GENT | BRUGES | 
BRUXELAS
De manhã, saída em direcção a Gent para vi-
sita panorâmica da cidade, poderá observar 
exteriormente a Catedral de St. Bavón, a Tor-
re do Campanário, do século XIV, a Stadhuis 
(câmara municipal) e Graslei e Koornlei, duas 
ruas na margem do canal onde se situava o 
antigo porto de Gent. Almoço. Continuação 
para Bruges, jóia da coroa da velha Flandres. 
Visita ao centro histórico que surgiu do es-
plendor económico do séc. XII a XIV e é hoje 
uma das mais belas cidades flamengas, com 
o seu urbanismo de reminiscências medievais 
e a sua arquitetura gótica. Passeio de barco. 
Regresso a Bruxelas. Jantar e alojamento.
 
3º DIA - BRUXELAS | ANTUÉRPIA | 
KINDERDIJK | ROTERDÃO
De manhã, saída em direção a Antuérpia, 
maior cidade da Flandres e segunda da Bél-
gica. Visita à zona antiga, com especial desta-
que para a Catedral, o maior monumento da 
Bélgica, para a Grande Praça – Grote Markt 
– com as casas das corporações, Câmara 
Municipal – Stadhaus – e à Fonte de Brabo. 
Almoço. Continuação para Kinderdijk, famo-
sa pela concentração de moinhos. Visita a um 
moinho de vento utilizado para a correção do 

nível das águas dos canais. Seguimos para 
Roterdão. Visita panorâmica à cidade onde se 
encontra o maior porto marítimo da Europa. 
Jantar e alojamento.
 
4º DIA - ROTERDÃO | HAIA | KEUKENHOF | 
AMESTERDÃO 
Saída para Haia. Almoço. Visita a pé pela 
cidade, com destaque para o Binnenhof, o 
Parlamento Holandês. Entrada para visita ao 
Panorama Mesdag, uma pintura circular que 
retrata de forma fascinante a Praia de Scheve-
nigen. Continuação pelo Palácio da Paz onde 
está instalado o Tribunal Internacional até à 
praia de Schevenigen, provavelmente a mais 
famosa praia do Mar do Norte. Partida para o 
Parque Floral de Keukenhof, com 28 hectá-
res, montra dos horticultores holandeses que, 
com cerca de 7 milhões de plantas de bolbo, 
conseguem cultivar um dos jardins de flores 
mais espetaculares do mundo. Continuação 
da viagem para Amesterdão. Jantar e aloja-
mento.
 
5º DIA – AMESTERDÃO
De manhã, visita panorâmica a uma das ca-
pitais mais singulares da Europa. Passeio a 
pé pelos principais canais, pelas ruas e vielas, 
com passagem pelo último mercado de flores 
flutuante – o Bloemenmarkt. Destaque para 
alguns dos monumentos mais emblemáticos 
como o Palácio Real, situado na Praça de 
Dam, a Estação Central, a Igreja Nova, Museu 
Van Gogh, Porto Velho e a Sinagoga Portu-
guesa. Almoço em restaurante local. Visita ao 
Rijksmuseum, um marco na cidade de Ames-
terdão, que possui uma inigualável coleção de 
arte, com especial destaque para Rembrandt. 
Jantar e alojamento.
 
6º DIA - AMESTERDÃO | AALSMEER | 
AMESTERDÃO | CIDADES DE ORIGEM
De manhã, saída para Aalsmeer para visita ao 
“FloraHolland”, com uma área de 1.000.000 
m2, o maior mercado grossista de flores do 
mundo. Desde uma plataforma a cerca de 6 m 
de altura, percorreremos parte do interior des-
te gigantesco e complexo mercado, vendo o 
movimento de carros de flores e os leilões das 
mesmas – uma verdadeira Wall Street espe-
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cializada em floricultura. Regresso a Ames-
terdão. Almoço em restaurante local. Transfer 
para o aeroporto de Amesterdão. Formalida-
des de embarque e regresso. 

Mínimo de 25 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1417€
Suplemento de quarto individual 235€

Inclui: passagem aérea Lisboa |Bruxelas e Ames-
terdão | Lisboa; 5 noites de alojamento em hotéis 
de 4*; refeições: 5 almoços e 5 jantares; entradas: 
passeio de barco Bruges, Moinho em Kinderdijk, 
panorama Mesdag, Keukenhof Rijksmuseum e 
FloraHolland; taxas de aviação (Lisboa – 125€); as-
sistente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); suplementos 
aéreos (Porto ou Faro - 24€ e Funchal - 150€); 
quaisquer serviços não mencionados.

CAPITAIS DE SONHO 
E ROMANCE 
PRAGA | BRATISLAVA |  
VIENA | BUDAPESTE // NOVIDADE

12 A 18 JUNHO
LISBOA | PORTO | FARO | FUNCHAL | 
PONTA DELGADA

Desfrute do ambiente das 4 capitais euro-
peias de beleza singular e que nos permite 
reviver a história de grandes impérios. Visite 
monumentos distinguidos pela UNESCO, jar-
dins que são autênticas obras de arte e sur-
preenda-se com paisagens de sonho. Termine 
em Budapeste com um cruzeiro noturno nas 
águas do Danúbio seguido de um jantar no 
famoso restaurante “Callas”, ao som de clás-
sicos intemporais.

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | PRAGA
Comparência no aeroporto em hora a indicar. 
Assistência nas formalidades de embarque e 
partida com destino a Praga. Jantar e aloja-
mento.
 
2º DIA – PRAGA
De manhã, começamos o tour pedonal pelo 
bairro do Castelo de Hradčany. Veremos par-
te da Catedral de S. Vito e passaremos pelo 
exterior da ruela de Ouro. De seguida, conti-
nuamos pelo bairro chamado Lado Pequeno e 
veremos a muito conhecida imagem do Meni-
no Jesus de Praga. Atravessaremos uma das 
mais belas e ricas pontes pedonais do mun-
do: a Ponte de Carlos. A visita pedonal termi-
na na praça principal da Cidade Velha onde 
se encontra o mais antigo relógio astronómico 
do mundo. Almoço em restaurante local. Tem-
po livre. Ao fim da tarde, regresso ao hotel de 
autocarro para depois assistir a um fascinante 
espetáculo de Teatro Negro. Regresso ao ho-
tel para jantar. Alojamento. 
 
3º DIA – PRAGA | BRATISLAVA | VIENA
Partida para Bratislava, capital da Eslováquia, 
antigamente capital de toda a Hungria. Situa-

-se na margem do Danúbio. O centro de Bra-
tislava até hoje testemunha a importância da 
cidade: Palácios da antiga nobreza húngara, 
casa residencial de Franz Liszt, de Mozart, 
etc. Foi aqui que o Rei Matias, no séc. XV, teve 
um papel notável no Renascimento Húngaro e 
fundou a Faculdade Histropolitana – uma das 
mais importantes da Europa Central. Almoço 
em restaurante tradicional. Breve passeio pelo 
centro com guia local. Continuação para Vie-
na. Jantar e alojamento.
 
4º DIA – VIENA
Saída para visita panorâmica à cidade, com 
guia local, passando pela Ópera, avenida Ring 
com os seus monumentos, igreja S. Carlos, 
Hoffburg, Prater, Torre do Danúbio, casa Hun-
dertwasser (para uma imperdível foto), castelo 
Belvedere (onde faremos outra paragem para 
fotos nos seus belíssimos jardins. Visita ao 
Palácio Schönbrunn – morada da Casa Real 
e residência da mais famosa imperatriz de to-
dos os tempos. Almoço em restaurante típico 
no centro da cidade. Tempo livre. A meio da 
tarde, regresso ao hotel para assistir a mais a 
um concerto de valsas. Jantar e alojamento.
 
5º DIA – VIENA | BUDAPESTE
Partida para Budapeste. Almoço em cerveja-
ria local. Visita ao lado de Buda com entrada 
incluída na Igreja Matias. Conheceremos ain-
da o bairro do Castelo, o Bastião dos Pesca-
dores e o monte de S. Gerardo onde faremos 
uma breve paragem. Ao fim da tarde, chegada 
ao hotel. Jantar especial na "Rainha do Danú-
bio". Aprecie o perfil urbano único que a cida-
de iluminada oferece a bordo de um cruzeiro 
noturno que navega nas águas deste majes-
toso rio. Alojamento. 
 
6º DIA – BUDAPESTE 
De manhã, visita ao lado Peste. Visita guiada 
ao parlamento de Budapeste. Seguimos para 
visita panorâmica ao exterior da Ópera, Ba-
sílica de Santo Estevão, Praça dos Heróis e 
Sinagoga. Almoço em restaurante local. Tem-
po livre. No final da tarde, regresso ao hotel. 

Jantar num dos mais belos restaurantes da 
cidade: o “Callas”. Durante o jantar aprecie 
a sonoridade da ópera. Deleite-se com um 
quarteto de cordas e um pianista que tocam 
durante a noite as melodias clássicas de sem-
pre. Alojamento.
 
7º DIA – BUDAPESTE | CIDADES DE 
ORIGEM
Manhã parcialmente livre. Almoço. Transfer 
para aeroporto. Formalidades de embarque e 
regresso. 

Mínimo de 25 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1398€
Suplemento de quarto individual 379€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Praga e Budapeste 
| Lisboa; 6 noites de alojamento em hotéis de 4*;  
refeições: 5 almoços e 6 jantares; entradas: Castelo 
Hradčany, (Praga), Palácio de Schönbrunn (Viena), 
Parlamento, Igreja Matias e cruzeiro no Danúbio 
(Budapeste); ingresso para os espectáculos: Teatro 
Negro (Praga), Concerto de Valsas (Viena) e assis-
tência ao concerto no “Callas” (Budapeste); taxas 
de aviação (Lisboa - 132€); assistente acompa-
nhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às re-
feições (exceto últimos dois jantares onde estão 
incluídas); suplementos aéreos (Porto ou Faro 
- 25€, Ponta Delgada - 143€ e Funchal - 131€); 
quaisquer serviços não mencionados. 

CHARME DE UM ANTIGO 
IMPÉRIO EUROPEU 
26 JUNHO A 04 JULHO
LISBOA

Passeie pelos domínios do antigo Império 
Austro-Húngaro, lendário coração da Europa 
de cidades grandiosas e personagens ilus-
tres. Quatro países: Itália, Croácia, Eslovénia 



34   VIAGENS INATEL  INTERNACIONAIS     

e Áustria. Inúmeros atrativos, uma história em 
comum.

1º DIA – LISBOA | VENEZA | TRIESTE | 
IZOLA
Comparência no aeroporto indicado. Assis-
tência nas formalidades de embarque com 
destino a Veneza. Almoço em restaurante lo-
cal. Partida para Trieste, cidade principal da 
região de Friuli-Veneza Júlia e historicamente 
associada ao período do governo austríaco. 
Visita guiada à cidade, percorrendo um iti-
nerário especial dos lugares que ilustram o 
período áureo dos Habsburgos. Partida para 
Izola, na Eslovénia. Jantar e alojamento.
 
2° DIA – IZOLA | ROVINJ | PULA | OPATIJA 
Saída em direção a Rovinj, construída na 
costa do Adriático e onde se pode apreciar 
a Cidade Velha. Almoço em restaurante local. 
Continuação para Pula, para apreciar uma 
das mais imponentes arenas romanas. Per-
noite em Opatija, conhecida estância turística 
com elegantes edifícios Art Nouveau e jardins 
sobre o mar. Jantar e alojamento. 
 
3º DIA – OPATIJA | PARQUE NACIONAL DE 
PLITVICE | ZAGREB 
Continuação da viagem para o interior da 
Croácia, ao longo de paisagens típicas dos re-
levos cársicos. Almoço em restaurante local. 
Visita aos Lagos Plitvice, com guia. O Parque 
Nacional Plitvice é umas das jóias naturais 
croatas, classificado como Património Mun-
dial da UNESCO. Continuação para Zagreb. 
Jantar e alojamento.
 
4° DIA – ZAGREB 
Visita à cidade de Zagreb, capital da Croá-
cia, dividida em Cidade Alta (a mais antiga) 
e Cidade Baixa (mais comercial). Poderemos 
apreciar a Catedral de Assunção, o edifício re-
ligioso mais importante da cidade com vista 
para a Praça Kaptol, o Portão de Pedra e a 
Igreja de São Marko. Almoço em restaurante 
local. Tarde livre. Jantar e alojamento.
 
5° DIA – ZAGREB | MARIBOR | GRAZ | 
LEIBNIZ
Saída para Graz, com paragem na cidade 

eslovena de Maribor, com algum tempo li-
vre. Sugerimos visita pelo centro histórico. 
Chegada a Graz. Almoço livre. Visita guiada 
a esta cidade universitária, na qual se des-
tacam a antiga fortaleza com a Torre do Re-
lógio e o centro histórico com a bela Praça 
Principal. Partida para Leibnitz. Jantar e alo-
jamento.
 
6° DIA – LEIBNITZ | GRAZ | KLAGENFURT | 
LIUBLIANA 
Partida bem cedo para visita ao majestoso 
Castelo Eggenberg, o palácio barroco mais 
famoso e importante da Estíria, considerado 
Património Mundial da UNESCO. Saída em 
direção a Klagenfurt, cidade principal de Ca-
ríntia. Almoço em restaurante local. Passeio 
com guia pelo centro histórico, que envolve a 
Praça Nova com a Fonte do Dragão, símbolo 
da cidade. Continuação para Liubliana. Jantar 
e alojamento.
 
7° DIA – LIUBLIANA | VENEZA (MESTRE)  
Saída para visita a Liubliana com guia local. 
A pequena capital da Eslovénia é uma cidade 
elegante de aspeto austríaco, com pequenas 
pontes que ligam o centro e monumentos bar-
rocos e Art Nouveau. Almoço em restaurante 
local. Partida para a costa eslovena. Paragem 
para visitar, com áudio-guia, as enormes gru-
tas de Postojna, que abrigam inclusive uma 
sala de concertos com capacidade para cer-
ca de 10.000 pessoas! Continuação para a 
região de Veneza. Jantar e alojamento.
 
8° DIA – VENEZA (MESTRE)  
Dia dedicado a uma das mais belas cidades 
do mundo. Passeio, com guia local, pelas 
suas ruas e canais, de onde se observam 
palácios de fachadas esculturais, a Praça e a 
Basílica de S. Marcos, a ponte de Rialto ou 
as cúpulas das igrejas que surgem entre os 
telhados antigos. Almoço livre em Veneza. 
Resto do dia livre para passeios e visitas indi-
viduais. Jantar e alojamento no hotel.
 
9° DIA – VENEZA (MESTRE) | CIDADES DE 
ORIGEM
Manhã e almoço livres. Transfer para o aero-
porto. Formalidades de embarque e regresso. 

Mínimo de 25 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1492€
Suplemento de quarto individual 225€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Veneza | Lisboa; 
circuito em autocarro; 8 noites de alojamento em 
hotéis de 4*; refeições: 6 almoços e 8 jantares; 
transfere em barco Veneza/ Praça de S. Marcos / 
Veneza; entradas: Palácio Eggenberg, Lagos Plitvi-
ce e Grutas Postojna (com áudio-guia);guias locais; 
taxas de aviação (Lisboa- 126€); assistente acom-
panhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às re-
feições; taxas de cidade (Veneza Mestre - 3,10€/
pessoa/noite - a pagar localmente); quaisquer 
serviços não mencionados.

GRANDES VIAGENS
 

A VIAGEM DA SUA 
VIDA: ÍNDIA INCRÍVEL! 
DELHI | AGRA | JAIPUR 
| JODHPUR | UDAIPUR | 
BOMBAIM | GOA 

PASSAPORTE OBRIGATÓRIO

20 ABRIL A 04 MAIO 
LISBOA

Em pleno século XXI, a terra de figuras inspi-
radoras como Buda e Gandhi ainda mantém 
as suas cores e misticismo. Do incontornável 
Taj Mahal, em Agra, à mágica cidade de Udai-
pur e todo o Rajastão, passando pelas caó-
ticas metrópoles de Nova Deli e Bombaim. 
Nesta viagem, planeada para apanhar dois 
feriados, temos mais para lhe oferecer: um 
circuito cultural e estadia em Goa onde pode-
rá usufruir do resort, da praia e do fascinante 
comércio local. No final perceberá porque o 
slogan deste país não podia ser outro que não 
“Índia Incrível!”
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1º DIA – LISBOA | FRANKFURT |DELHI
Comparência no aeroporto em hora a indicar. 
Assistência nas formalidades de embarque e 
partida com destino a Delhi, em voo com es-
cala. Refeições a bordo. Chegada a Delhi e 
transfer para o hotel. Alojamento.

2º DIA – DELHI
Pela manhã, saída para visita da zona antiga 
da cidade, começando com o Raj Ghat, o me-
morial a Mahatma Gandhi, seguindo depois 
para a maior mesquita indiana – Jama Mas-
jid. Seguimos para passeio em riquexó até ao 
Parque do Forte Vermelho, passando pelas 
estreitas ruas de Chandni Chock, terminan-
do no Forte, com uma vista magnífica sobre 
o Rio Jamuna. Almoço em restaurante local. 
Seguimos para visita à Nova Delhi com todos 
os legados deixados pelos britânicos. Início 
do passeio passando pela Porta da Índia, 
Rashtrapati Bhawan, o Palácio e Residência 
Presidencial, o Parlamento e os Ministérios 
Governamentais. A visita também incluirá, a 
passagem pelo Qutub Minar – o minarete de 
tijolo mais alto do mundo, com 72,5 metros de 
altura – e o Mausoléo de Humayun. Jantar e 
alojamento no Hotel.

3º DIA - DELHI | AGRA
Bem cedo saída de Dehli para Agra – cerca 
de 5 horas/200 Km. Check-in no hotel. Almo-
ço. Saída em direção ao Taj Mahal para visita. 
Aqui teremos um transporte de charrete até 
à entrada do Palácio. Partida em direção ao 
Forte de Agra, situado ao longo do Rio Ya-
muna, que apresenta exemplos de obras de 
artesãos do período Mughal de valor inesti-
mável, incluindo o Mosteiro construído pelo 
Imperador Akbar em 1565. A visita terminará 
no túmulo de Mirza Ghiyath Beg (Itmad–Ud-
-Daulah), o primeiro edifício a ser construído 
em puro mármore na Índia Munghal. Jantar e 
alojamento no hotel.

4º DIA - AGRA | FATHEPUR SIKRI | 
BHARATPUR | JAIPUR
Saída cedo para partida de Agra em direção 
a Jaipur – cerca de 5h30m / 240 km. No per-
curso, visita a Fatehpur Sikri, que entre 1570 
e 1586, foi a capital do Império Moghul. Aí vi-
via, numa gruta, um Santo Islâmico chamado 
Sheikh Salim Chishti. Akbar,, líder do povo, 
pediu-lhe a bênção de um filho. Ao ver rea-
lizado o seu desejo, não só deu o nome de 
Salim ao seu filho, como idealizou um ambi-
cioso projeto – uma cidade – a ser construída 
próximo da residência do santo. Entretanto, a 
escassez de água levou o povo a abandonar 
o local. O que restou foi uma cidade fantasma, 
muito bem conservada, com uma mesquita, 
muitos palácios, ruas e praças. As constru-
ções foram feitas com arenito vermelho. Visita 
de Panch Mahal, Diwan-i-Khas, Diwn-i-Aam, 
e Burland Darwaja. Após as visitas, continua-
ção da viagem para Jaipur. Almoço no Laxmi 
Niwas Palace, em Bharatpur. Chegada a Jai-
pur. Jantar e alojamento no hotel.

5º DIA - JAIPUR | AMBER | JAIPUR
Saída para os arredores da cidade para visi-
ta de Amber, com paragem em Hawa Mah-

al para admirarmos a elaborada fachada do 
Palácio dos Ventos. Visita ao Forte Amber, 
também conhecido como o “Palácio Rosa”, 
fazendo o percurso da porta até ao topo do 
forte em dorso de elefante ou jeep (mediante 
disponibilidade). Almoço em restaurante lo-
cal. Visita de Jaipur, cujo principal atrativo é 
o Palácio da Cidade, perfeito exemplo da ar-
quitetura Rajasthan e Mughal. Constituído por 
4 palácios principais: Dilkusha Mahal, Moti 
Mahal, Sheesh Mahal e Krishna Mahal. Segui-
mos para visita ao Observatório Jantar Mantar 
(maior observatório astronómico do mundo 
esculpido em pedra e mármore). Passeio de 
riquexó pelas estreitas ruas da cidade até um 
bazar local. Jantar e alojamento.

6º DIA – JAIPUR | PUSHKAR | JODHPUR
Saída em direção a Jodhpur – cerca de 
6h30/330 km. Durante a viagem, visita a 
Pushkar situada no deserto e que alberga um 
dos lagos mais sagrados da Índia. À sua volta 
existem inúmeros templos, para além da ra-
zão religiosa, esta aldeia é também famosa 
pela feira de gado e camelos que aqui se rea-
liza anualmente. Visita dos Ghats e do Templo 
de Brama. Almoço em restaurante local. Con-
tinuamos até Jodhpur. Jantar e alojamento no 
hotel 5*.

7º DIA – JODHPUR
De manhã, visita da cidade de Jodhpur, in-
cluindo o complexo da Fortaleza Mehrangarth 
com o Palácio Moti Mahal, o Bazar Sardar 
com a sua Torre do Relógio de 1912, o famo-
so forte da cidade e o cenotáfio de mármore 
branco do Marajá Jaswant Singh II: Jaswant 
Thada. Visita ao Palácio Museu Umaid Bha-
wan, um dos últimos grandes palácios da Ín-
dia, que levou 15 anos a construir. Almoço no 
hotel. Tarde livre. Jantar e alojamento.

8º DIA - JODHPUR | RANAKPUR | UDAIPUR
Início da viagem com destino a Udaipur - cer-
ca de 7h00 / 259 km. Visita durante o percur-
so ao complexo de Templos de Ranakpur, um 

dos cinco principais lugares sagrados dos 
Jainistas. Almoço em Ranakpur. Continuação 
da viagem em direção a Udaipur. Check-in no 
hotel. Ao final da tarde, caso o nível das águas 
o permita, saída para passeio de barco pelo 
Lago Pichola, cujo Palácio Jag Mandir é o seu 
símbolo. Jantar e alojamento no hotel 5*.

9º DIA – UDAIPUR
Saída para visita de Eklingji e Nagda. Eklingji 
é um complexo religioso na região de Mewar, 
a 22 km de Udaipur, que abriga 108 templos 
e foi construído no ano de 734. A antiga ca-
pital de Mewar – Nagda - tem as ruínas dos 
templos de Vishnu, Shiva e Jain. Regresso a 
Udaipur. Almoço em restaurante local. Visita à 
cidade, nomeadamente ao Palácio da Cidade 
construído em 1725 em granito e mármore, 
onde visitaremos a sala das audiências, os 
aposentos reais das damas da corte e os jar-
dins Sahelion-ki-Badi, onde durante séculos 
se realizaram as festas reais. Jantar e aloja-
mento no hotel.

10º DIA – UDAIPUR | BOMBAIM | GOA
Bem cedo, transfer para aeroporto para par-
tida com destino a Bombaim. Chegada e for-
malidades de trânsito e embarque com desti-
no a Goa. Assistência na chegada e transfer 
para o hotel. No percurso, paragem para al-
moço. Tarde livre. Jantar e alojamento.

11º DIA – GOA
Saída para visita da Velha Goa e das suas 
igrejas: Basílica do Bom Jesus – a mais antiga 
igreja de Goa - e o local sagrado onde perma-
necem as relíquias de São Francisco Xavier. 
Visitaremos a Catedral de Santa Catarina, a 
maior igreja na Ásia, com 14 altares, um cor-
redor de 8 metros e 5 sinos, incluindo um sino 
de ouro, e a Igreja de São Caetano, que é uma 
réplica da Praça de São Pedro, em Roma. Al-
moço no Hotel Panjim Inn, uma antiga man-
são portuguesa convertida em hotel no centro 
de Panjim. Visita à Igreja de N. Srª da Ima-
culada Conceição, do séc. XVI. Depois, con-
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tinuaremos com um passeio a pé pelo Bairro 
das Fontainhas, onde iremos encontrar uma 
grande influência portuguesa, a zona de São 
Tomé, do “Altinho”, a Rua Natal e a zona de 
Dona Paula. Jantar e alojamento no hotel 5*.

12º E 13º DIAS – GOA
Dias livres para atividades de caráter pessoal. 
Regime de pensão completa no hotel.

14º DIA – GOA | BOMBAIM
Voo de Goa com destino a Bombaim. Visita 
à cidade começando pelos Dhobi Ghats que 
são típicas lavandarias indianas ao ar livre, 
passando por Mani Bhavan a residência de 
Mahatma Ghandi durante as suas estadias 
em Bombaim, a Colina Malabar, os Jardins 
Suspensos e a Torre do Silêncio, local onde 
os parsis (seguidores do Zoroastrismo) co-
locavam os seus mortos. Continuamos pela 
Marina Drive, longa marginal conhecida como 
“o colar da rainha” devido à iluminação da 
avenida em forma de U, pela estação de com-
boios Vitoria Terminus, emblemática da época 
britânica no país, e pela Torre Rajabai, que se 
destaca dos restantes edifícios da Universida-
de de Bombaim pela sua altura de 85m. Al-
moço em restaurante local. Visita da Porta da 
Índia (ex-libris de Bombaim) construída para 
comemorar a visita dos soberanos britânicos 
em 1911, seguindo-se depois um passeio a 
pé pela zona do antigo forte e pelo Mercado 
Crawford, com as suas lojas cobertas. Segui-
remos para um hotel na zona do aeroporto, 
onde iremos jantar. Transfer para o aeroporto.

15º DIA - BOMBAIM | FRANKFURT | LISBOA
Formalidades de embarque para regresso em 
voo com escala.

Mínimo de 20 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 2760€
Suplemento de quarto individual 540€

Inclui: passagens aéreas Lisboa | Delhi e Bombai-
me | Lisboa (via Frankfurt) e Udaipur/Bombaim/
Goa/Bombaim; circuito em autocarro; 13 noites 
de alojamento em hotéis de 4* e 5*; refeições: 13 
almoços e 13 jantares; passeios: rickshaw em De-
lhi, Jaipur, charrete do Parque de Estacionamento 
até ao Taj Mahal (Agra), subida da porta até ao 
topo do Fort Amber (Jaipur) e passeio de barco 
no Lago Pichola (Udaipur); guias locais (em espa-
nhol) e em Goa (em português); serviço de baga-
geiro nos hotéis e aeroportos (1 mala por pessoa); 
taxas de aviação (Lisboa - 420,70€); assistente 
acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: visto de entrada na Índia (obrigatório) 
– podemos tratar do visto a pedido (137€); bebi-
das às refeições; gratificações locais; taxa para 
utilização de câmaras de vídeo ou máquinas fo-
tográficas nos monumentos; quaisquer serviços 
não mencionados.

Nota importante: obrigatório passaporte com 
validade mínima de 6 meses.

MÍTICA MYANMAR 
– FASCÍNIOS E 
TRADIÇÕES DA ANTIGA 
BIRMÂNIA  // NOVIDADE 

PASSAPORTE OBRIGATÓRIO

01 A 12 OUTUBRO
LISBOA

 “Uma terra totalmente diferente de qualquer 
outra conhecida” é assim que o escritor inglês 
Rudyard Kipling descreve Myanmar. Este pa-
raíso totalmente invulgar possui uma beleza 
e uma magia diferente dos restantes países 
orientais. Entre as razões apontadas estão o 
isolamento social e político que atravessou 
durante décadas. Faremos ainda uma pa-
ragem para apreciar a cosmopolita Bangue-
coque, capital e principal centro financeiro 

e cultural da Tailândia, o país dos sorrisos. 
Oportunidade de ver o icónico Templo do 
Amanhecer. Não vai querer perder!

1º DIA – LISBOA | BANGUECOQUE (VIA 
DUBAI)
Comparência no aeroporto em hora a indicar. 
Assistência nas formalidades de embarque e 
partida com destino a Banguecoque, em voo 
com escala. Refeições e noite a bordo.

2º DIA – BANGUECOQUE
Transfer para o hotel. Jantar no hotel. Saída 
para o Asiatique The Riverfront, com a sua ar-
quitetura temática muito característica do an-
tigo Sião e que possui uma atmosfera muito 
particular durante o período noturno. Dividido 
em várias secções, o Distrito Charoenkrung 
conta com mais de 1.000 lojas e vista pano-
râmica sobre o Rio Chao Phraya. Alojamento.

3º DIA – BANGUECOQUE | YANGON - 
BIRMÂNIA
De manhã, início da visita à capital da Tailân-
dia, pelo Grande Palácio Real, a maior atração 
de Banguecoque bem como o seu mais im-
portante marco histórico. Visita ao seu interior, 
com destaque para a Sala do Trono e para o 
belíssimo Buda Esmeralda. (*) De seguida, vi-
sita a Wat Po, o mais antigo templo de Ban-
guecoque, que alberga o magnífico Buda Dei-
tado, bem como a primeira escola de medicina 
tradicional e massagem tailandesa. É também 
considerada como a primeira Universidade da 
Tailândia. Seguimos para visita a Wat Arun, o 
Templo do Amanhecer, cujos 79 metros de si-
lhueta agulha tornaram-se um dos pontos que 
identificam a cidade de Banguecoque. Almo-
ço no restaurante Supatra River House (menu 
tailandês). A tarde será dedicada ao tema “A 
Rota da Seda de Jim Thompson”. Tranfer o 
aeroporto de Banguecoque. Formalidades de 
embarque e voo para Yangon, capital de Mya-
nmar. Transfer para o hotel. Alojamento.

(*) É necessário para esta visita, o uso de vestuá-
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rio apropriado: as senhoras devem usar saia lon-
ga e camisa sem alças e os cavalheiros devem 
usar calças compridas e camisa normal.

4º DIA – YANGON 
Visita à antiga capital birmanesa, cidade de 
5 milhões de habitantes banhada pelos Rios 
Yagon e Bago. Passagem pelo Lago Real, o 
Pagode de Chaukhtagy (seis andares que alo-
jam um enorme Buda Reclinado, erigido no 
séc. XIX), o Pagode Shwedagon, um dos mais 
belos e sagrados de Yangon que apesar de 
ter sido saqueado várias vezes, tem sido su-
cessivamente reconstruído. Este Pagode todo 
ele beleza e requinte, com os seus dourados 
e pedras preciosas, é um marco no Mundo 
Budista. Almoço em percurso. A visita conti-
nua passando pelas belas casas construídas 
durante o domínio britânico e passeio pelo 
mercado noturno do bairro chinês. Regresso 
ao hotel. Jantar e alojamento.  

5º DIA – YANGON | HEHO | LAGO INLE 
Transfer para aeroporto e embarque em voo 
doméstico com destino a Heho. Transporte 
para Inle nas margens do Lago do mesmo 
nome. Com 22 kms de comprimento e 11 de 
largura, situado a 1328 metros de altitude, o 
Lago Inle com a beleza das suas casas lacus-
tres, aldeias típicas, mosteiros e pagodes bu-
distas ao longo das margens, é um dos des-
tinos turísticos mais populares da Provincia 
de Shan, na Birmânia. Visita à aldeia típica de 
Inndein, admirando a vida diária dos Inthas, 
os habitantes locais, com as suas técnicas 
ancestrais de pesca, agricultura e manufatura 
de artesanato. Almoço em restaurante. Jantar 
e alojamento.

6º DIA – LAGO INLE | HEHO | MANDALAY
Visita a centros típicos de trabalhos artesanais 
de tecelagem de seda, fabrico de charutos e 
artigos diversos de metal. Uma oportunidade 
de fazer compras de artigos únicos. Almoço 
em restaurante local. Transfer para o aeropor-
to e partida para Mandalay, em voo domésti-
co. Assistência à chegada e transporte para o 
hotel. Jantar e alojamento no hotel. Mandalay 
é a segunda mais importante cidade birmane-
sa com cerca 500 mil habitantes e situada a 
600 kms a norte de Yangon. Principal centro 
histórico e cultural de Myanmar, com imensos 
monumentos históricos e religiosos budistas 
e um riquíssimo artesanato, Mandalay foi fun-
dada em 1827, pelo Rei Mindon, como Capi-
tal do que viria a ser o último Reino Birmanês 
até à sua conquista pelo Império Britânico em 
1886.

7º DIA – MANDALAY | MINGUN | MANDALAY
De manhã, passeio de barco pelo Rio Ayeya-
rwaddy até Mingun, antiga cidade birmanesa 
situada em frente de Mandalay. Passagem 
pelas ruínas do Templo Budista de Pathoda-
wyi, cuja construção foi iniciada nos finais 
do século 18 pelo Rei Bodawpaya mas nun-
ca acabada. Podemos ver ainda o sino de 
90 toneladas, um dos maiores e melhor pre-
servados no mundo, que o Rei Bodawpaya 
mandou fazer para o templo. Aprecie ainda o 
Pagode Myatheinthan, mandado edificar em 
1816. Com uma forma arquitetónica de sete 

terraços concêntricos representando as sete 
cadeias de montanhas em volta do Monte 
Meru, considerado o Centro do Universo se-
gundo crenças antigas. Regresso a Mandalay 
para almoço em restaurante. Visita com espe-
cial destaque para o Pagode Mahamuni, que 
possui uma das mais adoradas e mais antigas 
imagens de Buda sentado em postura de re-
laxamento, e ao Pagode Kuthodaw mandado 
construir pelo Rei Mindon em 1860 nas en-
costas do Monte Mandalay rodeado por 729 
pequenos templos com inscrições das escri-
turas budistas em pedras de mármore. Aqui 
podemos assistir ao espetáculo fabuloso do 
pôr-do-sol. Regresso ao hotel. Jantar em res-
taurante local. Alojamento. 

8º DIA – MANDALAY | AMARAPURA | INWA
Saída para Amarapura, outrora capital do Rei-
no da Birmânia. Passagem pela célebre Ponte 
centenária U Bei construída em madeira teca, 
que atravessa o rio Taungthamanlake. Um lu-
gar ideal para ver o pôr-do-sol. Visita a uma 
fábrica de tecelagem de seda. Almoço em 
restaurante. Continuação para visita à cidade 
de Inwa. Localizada na confluência do rio Aye-
yarwaddy e do rio Myitnge, foi a capital da Bir-
mânia do Norte por mais de 400 anos. Depois 
de atravessar o rio Myitnge de barco, conti-
nuação do percurso em charrete para visitar 
as ruínas da antiga capital real, com destaque 
para a torre do relógio, com uma inclinação 
de 27 metros de altura, o Mosteiro de Mah-
aaungmyebonzan, em tijolos e estuques e 
Mosteiro de Bargaya, um esplêndido mosteiro 
de madeira de teca com curvatura. Regresso 
a Mandalay. Jantar e alojamento.

9º DIA – MANDALAY | SAGAING | MONYWA
Partida em direção a Monywa, situada a norte 
de Mandalay, nas margens do Rio Chindwin. 
No caminho para Monywa, visita a Sagaing, 
o centro religioso de Myanmar. Mais de 100 

centros de meditação, 600 pagodes e mos-
teiros albergam mais de 3000 monges. Visita 
ao Pagode Soonooponyashin, Uminthonese 
Pagoda, um pagode construído em grutas. 
À chegada a Monywa, almoço em restaurante 
local e instalação no hotel. Visita às Grutas de 
Poe Win Hill, onde existem mais de 400.000 
imagens de Buda, muitas esculpidas na rocha 
e pinturas murais datadas dos séculos XVII e 
XVIII. Jantar e alojamento. 

10º DIA – MONYWA | PAKKOUKU | BAGAN
Saída para Pakkouku. Paragem no Pagode 
de Thanbodday - um templo bíblico incomum 
com mais de 500 mil imagens de Buda. Visi-
ta a um conjunto de árvores do Bodhi, onde 
estão a construir estátuas de Buda. Continua-
ção da viagem em direção a Pakkouku. Pos-
sibilidade de admirar os templos, monumen-
tos e casas típicas dos habitantes locais com 
seus modos tradicionais de vida e trabalho 
no dia-a-dia, para além de panoramas fasci-
nantes. Almoço no percurso. Prosseguimento 
para Bagan atravessando a ponte mais longa, 
que atravessa o poderoso rio Ayeyarwady. 
Instalação no Hotel Aureum Palace 5* ou simi-
lar. Jantar de despedida em restaurante local. 
Alojamento.

11º DIA – BAGAN | YANGON | DUBAI
Início da visita aos pontos de maior interesse 
de Bagan cuja fundação data do séc.II. Visita 
ao mercado NyaungOo, ao Pagode Shwe-
zigon (o mais sagrado que se acredita estar 
consagrado com dente e cabelo de Buda), 
ao Templo de Gubyaukgyi (aldeia de Wetkyii-
nn), o "templo da caverna" do século XII, e ao 
Templo de Ananda. Almoço em restaurante. 
Visita a uma fábrica de pintura de cerâmica. 
Transfer para o aeroporto de Bagan para em-
barque em voo para Yangon. Formalidades de 
embarque e partida de regresso a Lisboa, via 
Dubai. Noite e refeições a bordo.
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12º DIA – DUBAI | LISBOA
Chegada ao Dubai. Mudança de avião e con-
tinuação da viagem de regresso. 

Mínimo de 20 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 4345€
Suplemento de quarto individual 1335€

Inclui: passagens aéreas Lisboa | Banguecoque | 
Yangon | Lisboa, e Angon | Heho | Mandalay | Ba-
gan | Yangon; circuito em autocarro; 9 noites de 
alojamento em hotéis 5*; 17 refeições: 9 almoços 
e 8 jantares; água mineral e toalha nas visitas da 
Birmânia; guias locais (em espanhol); serviço de 
bagageiro; taxas de aviação (Lisboa - 381€); assis-
tente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: visto de Myanmar (obrigatório) - po-
demos tratar do visto a pedido (50€ - valor indi-
cativo sujeito a alterações); bebidas às refeições, 
gratificações locais; quaisquer serviços não men-
cionados. 

Nota importante: obrigatório passaporte com 
validade mínima de 6 meses.

CIRCUITO ESPANHA

PRIMAVERA EM 
BENIDORM // NOVIDADE 
07 A 14 ABRIL
LISBOA | SETÚBAL | ÉVORA | BEJA

14 A 21 ABRIL
VIANA | BRAGA | PORTO | AVEIRO 

21 A 28 ABRIL 
COIMBRA | LEIRIA | SANTARÉM | LISBOA

Alicante, Benidorm, capital turística da “Costa 
Blanca”. As suas magníficas praias tão apre-
ciadas pela sua areia fina, águas cristalinas 
e quentes e o seu clima ameno todo o ano. 

1.º DIA – CIDADES DE ORIGEM | MADRID
Almoço livre em viagem. Chegada, jantar em 
restaurante. Alojamento em hotel 3* nos arre-
dores de Madrid. 

2.º DIA – MADRID | BENIDORM
Visita panorâmica de Madrid. Almoço. Con-
tinuação da viagem para Benidorm. Jantar e 
alojamento em hotel 4*.

3.º DIA – BENIDORM
Dia livre. Regime de pensão completa no hotel. 

4.º DIA – BENIDORM | ALTEA | 
VILLAJOYOSA | BENIDORM
Visita a “Altea”, cidade antiga cheia de ca-
ráter, demonstrado na impressionante igreja, 
com azulejos azuis e brancos na cúpula. Visi-
ta a “Villajoyosa”, com o seu centro histórico 
amuralhado, tem uma frente costeira colorida 
ocupada por casas pintadas de várias cores. 
Regresso ao hotel para almoço. Tarde livre. 
Jantar e alojamento no hotel. 

5.º DIA – BENIDORM 
Dia livre. Regime de pensão completa no ho-
tel. O hotel fica situado a apenas 4 minutos a 
pé da praia e a 600 metros da animada área 
de “Rincón” e de “Loix”. Durante a sua estada 
desfrute tranquilamente da praia. 

6.º DIA – BENIDORM | ALICANTE | 
BENIDORM 
Visita a Alicante, cidade que conta com mais 
de 3000 anos de história, patente nos vestígios 
deixados por diferentes civilizações. Iniciando 
o nosso passeio a pé a partir do conhecido 
porto, iremos descobrir a zona histórica e o 
local ideal para comprar o famoso torrão de 

Alicante. Regresso ao hotel para almoço. Tar-
de livre. Jantar e alojamento no hotel. 

7º DIA - BENIDORM | MADRID
Pequeno-almoço e almoço no hotel. De tarde, 
partida em direção a Madrid. Chegada, jantar 
em restaurante. Alojamento em hotel 3*. 

8º DIA – MADRID | PORTUGAL
Regresso com almoço livre em circuito.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 437€
Suplemento de quarto individual 175€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de alojamen-
to em hotel 3*, em Madrid; 5 noites de alojamento 
no Hotel Marina 4*, em Benidorm; refeições: 6 al-
moços e 7 jantares, com bebidas incluídas; visita 
panorâmica de Madrid; visitas com guias locais: 
Altea, Villajoyosa e Alicante; assistente acompa-
nhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer ser-
viços não mencionados.

CRUZEIROS INTERNACIONAIS

CRUZEIRO NO 
DUBAI E EMIRADOS...  
O SEU TAPETE MÁGICO
08 A 17 FEVEREIRO
LISBOA

Dubai é um dos destinos mais deslumbrantes 
do mundo, cidade-estado que atrai os viajantes 
com a sua inebriante variedade de lojas, he-
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rança histórica, tradição e cultura, esta é uma 
mistura única de Leste e Oeste, uma fascinante 
união de charme oriental e modernidade oci-
dental. Este será o ponto de partida para uma 
viagem única pelos Emirados, venha reescrever 
a sua estória das mil e uma noites.

1º DIA – LISBOA | DUBAI
Comparência no aeroporto em hora a indicar. 
Formalidades de embarque e partida com 
destino ao Dubai. Refeição a bordo.

2º DIA – DUBAI
Chegada ao Dubai às 01h15. Transfer para o 
hotel. Alojamento. Saída para visita à cidade 
do Dubai, considerada a segunda maior ci-
dade dos sete emirados e a capital de negó-
cios dos Emirados Árabes Unidos e do Médio 
Oriente. City tour pelo Dubai moderno com 
caminhada pela marina seguindo-se paragem 
para foto ao Burh Al Arab, o famoso hotel de 
7 estrelas e ao Atlantis The Palm (exterior) ilha 
artificial em forma de palmeira e Dubai Mall. 
Subida ao “At The Top” na Torre “Burj Khalifa” 
até ao 124º piso, o mais alto edifício do Mun-
do, para uma fantástica e abrangente vista do 
Dubai. Almoço. Regresso ao hotel. Jantar e 
alojamento.

3º DIA – DUBAI | INÍCIO DO CRUZEIRO
De tarde, continuação da visita ao Dubai com 
city tour clássico, paragem para foto da Mes-
quita de Jumeirah (exterior), um magnífico 
exemplo da moderna arquitetura islâmica, se-
guindo-se o pitoresco bairro Bastaki. Visita ao 
Museu do Dubai construído em 1797 e que se 
pensa ser a mais antiga construção em Du-
bai. Visita a um souk de especiarias, mercado 
típico onde se sente verdadeiramente a cul-
tura islâmica e finalmente travessia do Dubai 
Creek num abra, uma embarcação tradicional. 
Transporte ao porto para embarque no MSC 
Splendida. Regime de pensão completa a 
bordo. Partida prevista para as 23h00.

4º DIA – ABU DHABI
Duração prevista da paragem: 05h00 às 
23h00. Excursão a terra incluída em Abu Dha-
bi com guia local, com duração aproximada 
de 4 horas. Situada numa ilha em forma de 
T nas águas costeiras do Golfo Pérsico, Abu 
Dhabi não é apenas a capital dos Emirados 
Árabes Unidos, mas também o cenário de 
uma arquitetura inacreditável, como veremos 
em alguns dos mais imponentes arranha-céus 
futuristas do mundo e mesquitas magníficas, 
tal como a admirável Sheikh Zayed Mesquita, 
uma obra-prima da arquitetura neo-islâmica e 
uma das maiores mesquitas do mundo. A ci-
dade de Abu Dhabi é chamada de “Manhattan 
da Arábia” devido aos seus arranha-céus com 
vidros ultramodernos, uma visão fascinante 
de uma das cidades mais ricas do mundo.

5º DIA – SIR BANI YAS ISLAND
Dia livre. Duração prevista da paragem: 09h00 
às 17h00. Sugerimos que aproveite a fantás-
tica praia. Esta é umas das maiores ilhas na-
turais dos Emirados, após anos de trabalho 
de conservação, é hoje o lar de milhares de 
animais aves, uma rica variedade de flora e 
fauna e também um dos sítios arqueológicos 
mais importantes do Oriente Médio. 

6º DIA - NAVEGAÇÃO
Dia de navegação para aproveitar as infraes-
truturas a bordo. Desfrute de um ambiente 
de puro luxo e estilo mas ao mesmo tempo 
descontraído. São muitas as opções a bordo, 
teatro e espetáculos ao vivo, há também uma 
ampla variedade de instalações desportivas. 
Tudo o que se pretende de umas férias ines-
quecíveis.

7º DIA – BAHRAIN
Duração prevista da paragem: 07H00 às 
18h00. Excursão a terra incluída com guia lo-
cal para visita do Bahrain com a duração apro-
ximada de 4 horas. O arquipélago do Bahrein, 
localizado em pleno Golfo Pérsico, sempre foi 
muito cobiçado pelas potências colonizado-
ras, mas desde 1971 que é um estado inde-
pendente. Hoje em dia, o país é possuidor de 
um dos melhores Índices de Desenvolvimento 
Humano da região do golfo. Constituído por 
35 ilhas e ilhotas, apenas três são habitadas: 
a principal, Bahrein, que dá nome ao país, e 
ainda Umm Nassam e Al Muharraq.

8º DIA – PORTO DE HAMAD (DOHA)
Duração prevista da paragem: 08h00 às 
18h00. Excursão a terra incluída com guia 
local, Introdução a Doha com duração apro-
ximada de 4h30 horas. Doha, capital do Qa-
tar - país árabe encravado em uma península 
do Golfo Pérsico. Conheceremos um pouco 
desta cidade passando pelos souks, tradi-
cionais mercados árabes, centros nababes-
cos, prédios sumptuosos e aterros marítimos 
ousados. Por trás das pequenas frestas das 
roupas deixam transparecer modos de vida 
peculiares e bem diferentes dos nossos. 

9º DIA – DUBAI
Atracado no Dubai, com chegada prevista pe-
las 09h00. Noite com dormida a bordo. Último 
dia para conhecer ainda melhor esta cidade 
que em apenas três décadas, passou de vila-
rejo de mercadores árabes a um dos destinos 
de luxo mais cobiçados do Mundo. Não era 
nada e inventou-se completamente. Trans-
formou-se num ícone de modernidade, onde 
prédios futuristas, centros comerciais gigan-
tescos e hotéis de sete estrelas nasceram das 
areias por onde circulavam apenas camelos. 
Alta, profunda, luxuosa, excêntrica, são algu-

mas palavras que poderiam descrever esta 
cidade, onde é possível encontrar um hotel 
de sete estrelas, visitar uma série de 200 ilhas 
artificiais no formato dos países do mundo ou 
escalar o edifício mais alto do Universo. Quem 
visita o Dubai não fica indiferente. Aproveite 
este último dia para as compras...a tentação 
é grande!

10º DIA – DUBAI
Desembarque e transfer para o aeroporto. 
Formalidades de embarque e saída com des-
tino a Lisboa. 

Mínimo de 20 participantes.

// PREÇO 

Preço por pessoa em camarote 
duplo varanda fantástica

 2285€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Dubai | Lisboa; 
transferes; 2 noites de alojamento em hotel 4* 
no Dubai; 7 noites a bordo do MSC Splendi-
da em camarote varanda fantástica, em regime 
de pensão completa a bordo; 2 almoços: em 
restaurante local e hotel no Dubai, com 1 bebi-
da incluída; visita com guias locais: Dubai, Abu 
Dhabi, Bahrain, Porto Hamad (Doha); entradas: 
subida à Torre “Burj Khalifa”, Museu do Dubai, 
travessia do Dubai Creek em embarcação tradi-
cional; taxas: aviação (301€/ pessoa - sujeitas a 
reconfirmação) e portuárias (190€/ pessoa); as-
sistente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às 
refeições (possibilidade de comprar antecipa-
damente o pacote de bebidas); serviço baga-
geiros, gratificações, quotas de serviço (68€/
pessoa - a reconfirmar a bordo); quaisquer ser-
viços não mencionados.

Nota importante: passaporte obrigatório

TRANSATLÂNTICO DO 
BRASIL A PORTUGAL
09 A 25 MARÇO
LISBOA | PORTO | FARO 

Conheça Santos, uma das cidades mais anti-
gas do Brasil, cidade histórica, cosmopolita, 
ecológica e portuária, abriga o maior comple-
xo portuário da América Latina construído no 
início do séc XX. Possui também o maior jar-
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dim à beira-mar do mundo com sete quilôme-
tros de orla marítima. Com visitas em Santos, 
Rio de Janeiro, Búzios, Salvador e Funchal, 
terminando no novo porto de Leixões. Uma 
viagem grandiosa e memorável! 

1º DIA – LISBOA | PORTO | FARO | SÃO 
PAULO
Comparência no aeroporto para formalidades 
de embarque com destino a São Paulo. For-
malidades de desembarque, transporte para 
Santos. Jantar e alojamento em hotel 4*.

2º DIA – SANTOS
Saída para visita de Santos. Famosa pela 
exportação de café, “Terra de Caridade e Li-
berdade” foi considerada como sendo uma 
das cidades com maior qualidade de vida do 
Brasil. Visita ao centro histórico num Bonde, 
incluindo visita à Bolsa e Museu do Café, um 
impressionante edifício arquitetónico, dando 
a conhecer a evolução da cafeicultura desde 
meados do século XVIII até os dias de hoje. 
Não deixe o Museu sem antes provar um au-
têntico café santista. Almoço em restaurante. 
Subida ao morro de Monte Serrat a 157m de 
altitude que proporciona uma vista de 360º 
sobre a cidade de Santos. No seu topo situa-
-se o Santuário de Nossa Senhora do Monte 
Serrat, a padroeira de Santos. Regresso ao 
hotel. Jantar e alojamento.

3º DIA – SANTOS 
Saída para o porto de Santos, formalidades 
de embarque e entrada a bordo do MSC 
Magnifica. Primeiro contacto com o navio que 
fará esta maravilhosa travessia do Atlântico. 
Regime de pensão completa a bordo. Partida 
prevista para as 18h00.

4º DIA – RIO JANEIRO
Duração prevista da paragem: 08h00 às 
23h59. Excursão a terra incluída com guia 
local para subida ao Corcovado e Cristo Re-
dentor. Visita pela capital fluminense, a cidade 
maravilhosa internacionalmente conhecida 

pela beleza das suas praias de Ipanema e 
Copacabana, pelos seus morros, além de ser 
um grande pólo de turismo natural e cultural. 
Visita ao Cristo Redentor com subida do Cor-
covado e Pão de Açúcar. Regresso ao navio.

5º DIA – RIO JANEIRO
Dia livre. Duração prevista da paragem: 00h01 
às 23h00. 

6º DIA – BÚZIOS
Dia livre. Duração prevista da paragem: 08h00 
às 18h00. Búzios, inicialmente uma pacata al-
deia de pescadores que se transformou num 
lugar turístico mundialmente conhecido pelas 
suas praias paradisíacas. Chegou a ser dis-
tinguida como sendo o melhor destino de sol 
e praia do mundo. Não deixe de visitar a Orla 
Bardot, lugar emblemático, um “calçadão” à 
beira mar onde se encontra a famosa estátua 
de bronze de Brigitte Bardot, atriz francesa 
que aqui viveu nos anos 60. Desde então, 
Búzios passou a ser conhecida como a Saint-
-Tropez brasileira.

7º DIA – NAVEGAÇÃO 
MSC Magnifica proporciona aos viajantes o 
melhor dos dois mundos. Ao aliar a mestria 
tradicional ao design inovador, os espaços 
magníficos deste navio oferecem-lhe inúme-
ras opções, incluindo 5 restaurantes gourmet 
que servem pratos de todo o mundo e 12 ba-
res temáticos exclusivos. A gastronomia varia 
entre os tradicionais e saborosos pratos do 
Mediterrâneo e as mais requintadas receitas 
internacionais.

8º DIA – SALVADOR (BAHIA)
Duração prevista da paragem: 09h00 às 
18h00. Excursão a terra incluída com guia lo-
cal para tour panorâmico & Salvador histórico.
Duração: aproximada 4 horas.

9º AO 14 DIAS – NAVEGAÇÃO
Por estes dias o MSC Magnifica já não tem 
segredos para si, aproveite ao máximo tudo, 

até o merecido descanso. O entretenimento a 
bordo do luxuoso navio MSC Magnifica deixa 
os hóspedes mimados: solário, um complexo 
de piscinas ao ar livre com hidromassagem, 
sendo uma delas coberta com teto transpa-
rente, para que possa desfrutar do mergulho 
perfeito independentemente do tempo que 
fizer. Há também ténis, minigolfe, bowling, gi-
násio de última geração e uma pista de corri-
da para esticar as pernas. A diversão continua 
pela noite dentro, com uma discoteca panorâ-
mica, um cinema 4D, teatro e espetáculos ao 
vivo.  O MSC Magnifica faz jus ao seu nome, é 
mesmo magnífico! 

15º DIA – FUNCHAL
Duração prevista da paragem: 10h00 às 
18h00. Excursão a terra incluída com guia lo-
cal para descobrir o Funchal, duração aproxi-
mada 4 horas. Passeio à localidade do Monte 
e à Igreja de Nossa Senhora do Monte datada 
do século XVIII, um local popular de peregrina-
ção, mas também conhecida pelos seus belos 
jardins. Continuamos para um passeio de tele-
férico até ao Jardim Botânico, embora breve, o 
passeio promete visões espetaculares da baía 
de Funchal e do Rio João Gomes numa área 
com belezas naturais excelentes e arborizada 
com louros. A luxuosa vegetação encontrada 
no Jardim Botânico inclui variedades indíge-
nas e mais de 2.000 plantas. Há possibilidade 
de desfrutar da panorâmica, sons e aromas do 
mercado local que está próximo. O passeio 
termina com a visita a uma fábrica de bordado.

16º DIA – NAVEGAÇÃO 
Aproveite este último dia, para se despedir do 
MSC Magnifica.

17º DIA – LEIXÕES
Chegada ao Porto de Leixões. Formalidades 
de desembarque e saída no porto de Leixões.

Mínimo de 25 participantes. 

// PREÇO 

Preço por pessoa em camarote 
duplo Interior Bella

2351€

Preço por pessoa em camarote 
duplo vista mar fantastica

2521€

Preço por pessoa em camarote 
duplo varanda fantastica

2751€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Porto | Faro | 
São Paulo; transferes; 2 noites de alojamento em 
meia-pensão em hotel 4*, em Santos; 14 noites a 
bordo do MSC Magnifica, em camarote na opção 
escolhida, em regime de pensão completa a bor-
do; 2 jantares, em hotel, em Santos; visita com 
guias locais: Santos (com almoço incluído), Rio de 
Janeiro, Salvador e Funchal; entradas: Museu do 
Café de Santos, subida ao Corcovado e Pão de 
Açúcar, teleférico e Jardim Botânico do Funchal; 
taxas de aviação Lisboa (195€/pessoa), portuárias 
(240€/pessoa); assistente acompanhante; seguro 
de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas hotelei-
ras; bebidas às refeições em Santos e no cruzei-
ro (possibilidade de comprar antecipadamente 
o pacote de bebidas) serviço bagageiros, grati-
ficações, quotas de serviço: (68€/pessoa - a re-
confirmar a bordo); suplementos aéreos (Porto 
ou Faro - 19€/pessoa- a reconfirmar); quaisquer 
serviços não mencionados.

Nota importante: passaporte obrigatório
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TURISMO RELIGIOSO 

SETÚBAL E ARRÁBIDA: 
ENTRE TEMPLOS E 
GASTRONOMIA  
COSTEIRA // NOVIDADE

DATA A DIVULGAR
PORTO | AVEIRO | COIMBRA | SANTARÉM | 
LISBOA

Venha conhecer a cidade de Setúbal e o par-
que natural da Serra da Arrábida, descobrindo 
o seu património religioso e a sua gastrono-
mia costeira.

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | SETÚBAL
Saída em direção à Arrábida. Almoço livre em 
circuito. Jantar e alojamento em hotel de 4*, 
em Setúbal.
 
2º DIA – SETÚBAL | SERRA DA ARRÁBIDA 
| SETÚBAL
De manhã, visita a Setúbal com guia local, 
que o levará a conhecer com pormenor as 
maravilhas da Igreja de São Julião, da Igreja 
de Santa Maria, Sé de Setúbal e do Convento 
de Jesus. Almoço em Setúbal. De tarde, pros-
seguimos para a Serra da Arrábida e visitare-
mos a Lapa de Santa Margarida, uma peque-
na capela/gruta, um cenário insuspeitado. O 
acesso até esta Lapa é de uma beleza enor-
me, descendo pela escadaria, aproximamo-

-nos até ao mar. Continuamos para a visita ao 
Museu Oceanográfico do Portinho, situado na 
Fortaleza de Santa Maria da Arrábida. Possui 
uma belíssima imagem de Nossa Senhora, em 
pedra de lioz, de feição seiscentista. Descida 
ao Portinho da Arrábida, para um Moscatel de 
honra. Regresso ao hotel. Tempo livre. Pos-
sibilidade de assistência à missa vespertina. 
Jantar e alojamento.
 
3º DIA – SETÚBAL | ARRÁBIDA | SESIMBRA 
| CABO ESPICHEL | CIDADES DE ORIGEM
De manhã, partida para a Arrábida, para visita 
ao Convento da Arrábida (construído no sé-
culo XVI, abrange o Convento Velho, situado 
na parte mais elevada da serra, o Convento 
Novo, localizado a meia encosta, o Jardim e 
o Santuário do Bom Jesus). No alto da serra, 
as quatro capelas, o conjunto de guaritas de 
veneração dos mistérios da Paixão e algumas 
celas escavadas nas rochas formam aquilo 
a que convencionou chamar-se o Conven-
to Velho, o restante compete-lhe descobrir e 
apreciar. Almoço em Sesimbra. Continuamos 
para o Cabo Espichel, para conhecer a Igreja 
de Nossa Senhora do Cabo Espichel. Bebida 
de despedida e regresso.

Mínimo de 40 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo  a indicar

Suplemento de quarto individual  a indicar

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de aloja-
mento em hotel de 4*, em Setúbal; refeições: 2 
almoços e 2 jantares, com bebidas incluídas; Mos-
catel de Honra no Portinho da Arrábida e bebida 
de despedida no Cabo Espichel; visita com guia 

local: Setúbal, Arrábida e Cabo Espichel; entradas: 
Museu Etnográfico do Portinho, Convento da Arrá-
bida; assistente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer ser-
viços não mencionados.

VILA VIÇOSA: UMA 
VIAGEM AO PASSADO 
NO DIA DA PADROEIRA 
DE PORTUGAL
06 A 09 DEZEMBRO
BRAGA | PORTO | COIMBRA 

Viagens com a participação do especialista 
Lourenço Correia de Matos, licenciado e mes-
tre em História, sócio da LMT Consultores em 
História e Património, académico correspon-
dente da Academia Portuguesa da História, 
chanceler e sócio efetivo do Instituto Portu-
guês de Heráldica, autor de diversas obras 
científicas, Cavaleiro da Ordem de Nossa Se-
nhora da Conceição de Vila Viçosa.

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | VILA 
VIÇOSA
Saída em direção a Vila Viçosa. Almoço livre 
em circuito. Check in em hotel 3*. Tempo livre. 
Sugerimos primeiro reconhecimento da vila. 
Jantar e alojamento no hotel.

2º DIA – VILA VIÇOSA
De manhã, visita guiada ao Paço Ducal, onde 
pode conhecer o Museu da Armaria, a Coleção 



42   VIAGENS INATEL TURISMO RELIGIOSO

de Porcelana Chinesa, o Museu de Carruagens 
e o Tesouro do Paço. Visita ao Castelo, Museu 
de Caça e Museu de Arqueologia. Visita à Igre-
ja de Nossa Senhora da Conceição, também 
conhecida por Solar da Padroeira. A igreja, que 
é simultaneamente a Matriz de Vila Viçosa, fica 
situada dentro dos muros medievais do castelo 
da vila. Neste Santuário nacional, estão sedia-
das as antigas Confrarias de Nossa Senhora 
da Conceição de Vila Viçosa e dos Escravos 
de Nossa Senhora da Conceição. O Papa João 
Paulo II visitou este Santuário durante a sua 
primeira vinda a Portugal, em 1982. Almoço em 
restaurante. Ao princípio da tarde, conferência 
com o Doutor Lourenço Correia de Matos (*), 
que exporá temas, tais como o culto de Nossa 
Senhora da Conceição, Vila Viçosa e os du-
ques de Bragança, a coroação de Nossa Se-
nhora da Conceição como rainha e padroeira 
de Portugal, a instituição da Ordem de Nossa 
Senhora da Conceição por D. João VI, aspetos 
históricos sobre a Ordem de Nossa Senhora 
da Conceição, a Ordem de Nossa Senhora da 
Conceição e as celebrações em Vila Viçosa. 
Continuação das visitas. Jantar no hotel.

3º DIA – VILA VIÇOSA
De manhã, para quem o desejar, assistência 
à missa ou tempo livre na cidade em festa. 
Almoço em restaurante.  À tarde, assistência 
à procissão da Nossa Senhora da Conceição. 
Tempo livre. Jantar e alojamento no hotel.

4º DIA – VILA VIÇOSA | ESTREMOZ | 
CIDADES DE ORIGEM
De manhã, partida para Estremoz, para breve 
visita panorâmica a esta cidade. Almoço em 
restaurante e regresso.

(*) Especialista: Lourenço Correia de Matos, li-
cenciado e mestre em História, sócio da LMT 
Consultores em História e Património, acadé-
mico correspondente da Academia Portuguesa 
da História, chanceler e sócio efetivo do Instituto 
Português de Heráldica, autor de diversas obras 
científicas, cavaleiro da Ordem de Nossa Senho-
ra da Conceição de Vila Viçosa.

Mínimo de 35 participantes. 

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 360€
Suplemento de quarto individual 100€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de aloja-
mento em hotel de 3*, em Vila Viçosa; refeições: 
3 almoços e 3 jantares; passeios: em Vila Viçosa 
e Estremoz; entradas: visita guiada ao Paço Ducal 
(Armaria, Coleção de Porcelana Chinesa, Museu 
de Carruagens, Tesouro), Castelo (museu de caça 
e arqueologia) e Museu dos Coches; conferência 
com historiador especialista; assistente acompa-
nhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às re-
feições; quaisquer serviços não mencionados.

07 A 09 DEZEMBRO 
SANTARÉM | LISBOA | SETÚBAL

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | VILA VIÇOSA
Saída em direção a Vila Viçosa. Almoço em 
restaurante. Após o almoço, visita guiada ao 

Paço Ducal, onde pode conhecer o Museu da 
Armaria, a Coleção de Porcelana Chinesa, o 
Museu de Carruagens e o Tesouro do Paço. 
Visita ao Castelo, Museu de Caça e Museu de 
Arqueologia. Visita à Igreja de Nossa Senhora 
da Conceição, também conhecida por Solar 
da Padroeira. A igreja, que é simultaneamen-
te a Matriz de Vila Viçosa, fica situada dentro 
dos muros medievais do castelo da vila. Neste 
Santuário nacional, estão sediadas as antigas 
Confrarias de Nossa Senhora da Conceição 
de Vila Viçosa e dos Escravos de Nossa Se-
nhora da Conceição. O Papa João Paulo II 
visitou este Santuário durante a sua primeira 
vinda a Portugal, em 1982. Ao final da tarde, 
conferência com o Doutor Lourenço Correia 
de Matos (*), que exporá temas, tais como o 
culto de Nossa Senhora da Conceição, Vila Vi-
çosa e os duques de Bragança, a coroação de 
Nossa Senhora da Conceição como rainha e 
padroeira de Portugal, a instituição da Ordem 
de Nossa Senhora da Conceição por D. João 
VI, aspetos históricos sobre a Ordem de Nos-
sa Senhora da Conceição, a Ordem de Nossa 
Senhora da Conceição e as celebrações em 
Vila Viçosa. Jantar e alojamento em hotel de 
4*, em Vila Viçosa.

2º DIA – VILA VIÇOSA
De manhã, tempo livre e, para quem o desejar, 
assistência à missa ou tempo livre na cidade 
em festa. Almoço em restaurante. À tarde, as-
sistência à procissão da Nossa Senhora da 
Conceição. Tempo livre. Jantar e alojamento 
no hotel.

3º DIA – VILA VIÇOSA | ESTREMOZ | 
CIDADES DE ORIGEM
De manhã, visita ao Castelo e partida para Es-
tremoz, para breve visita panorâmica. Almoço 
em restaurante e regresso.

(*) Especialista: Lourenço Correia de Matos, 
licenciado e mestre em História, sócio da LMT 
Consultores em História e Património, aca-
démico correspondente da Academia Portu-
guesa da História, chanceler e sócio efetivo 

do Instituto Português de Heráldica, autor de 
diversas obras científicas, cavaleiro da Ordem 
de Nossa Senhora da Conceição de Vila Vi-
çosa.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 295€
Suplemento de quarto individual 70€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de aloja-
mento em hotel de 4*, refeições: 3 almoços; 2 
jantares; passeios em Vila Viçosa e Estremoz; en-
tradas: visita guiada ao Paço Ducal (armaria, cole-
ção de porcelana chinesa, museu de carruagens, 
tesouro), Castelo (museu de caça e arqueologia), 
Museu dos Coches; conferência com historiador 
especialista; assistente acompanhante; seguro de 
viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às re-
feições; quaisquer serviços não mencionados.

NATAL EM ROMA 
// NOVIDADE

24 A 27 DEZEMBRO 
LISBOA | PORTO | FARO

O Natal é um tempo mágico e é definitiva-
mente uma das melhores épocas para visitar 
Roma. As decorações da cidade velha e os 
muitos mercados de Natal tornam a atmos-
fera encantadora. Poderá ainda ver o Santo 
Papa e participar da Missa do Galo numa Ba-
sília romana.

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | ROMA 
Comparência no aeroporto em hora a indicar. 
Formalidades de embarque e partida com 
destino a Roma. Chegada e almoço livre. 
Transfer para o hotel, para check in. Tarde 
livre. Jantar de Consoada, no hotel. Transfer 
para a Missa do Galo na Basílica de Santa 
Maria Maior, uma das quatro basílicas roma-
nas, onde esta missa adquire uma majestade 
entranhável para com o Menino Deus. Ou não 
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fosse nesta basílica onde se guardam, segun-
do a tradição, as tábuas da manjedoura onde 
repousou o Homem Deus recém-nascido. Re-
gresso ao hotel, aguarda uma Ceia de Natal.

2º DIA – ROMA 
De manhã, saída a pé, para a Praça de S. Pe-
dro (próxima ao hotel), para rezar o Angelus 
com o Papa, assistir à sua mensagem nata-
lícia e receber a bênção “Urbi et orbe”. Re-
gresso ao hotel, para o almoço de Natal. Tarde 
livre. Sugerimos visita aos magníficos e ternu-
rentos presépios (napolitanos e não só), nas 
igrejas da imediação ao hotel. Neste percurso 
pedestre, não poderá ficar esquecida uma ida 
ao presépio dos “netturbirni” (varredores de 
rua), que o Papa também visita todos os anos. 
Jantar no hotel.

3º DIA – ROMA  
De manhã, visita de Roma com guia local. 
Regresso ao hotel, para almoço. Tarde livre. 
Jantar e alojamento no hotel.

4º DIA – ROMA | CIDADES DE ORIGEM
Após o pequeno-almoço, visita guiada aos 
Museus Vaticanos e à Basílica de S. Pedro. 
Almoço e tarde livres. Para os mais corajo-
sos, sugerimos a subida até à Cúpula de S. 
Pedro, para observar a cidade eterna a seus 
pés. Transfer para o aeroporto, formalidades 
de embarque para viagem de regresso.

Mínimo de 20 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1115€
Suplemento de quarto individual 110€

Inclui: Passagem aérea: Lisboa | Roma | Lis-
boa; transferes; 3 noites de alojamento em hotel 
4* (perto do Vaticano); refeições: 2 almoços e 3 
jantares, incluindo jantar de consoada e almoço 
de Natal, com bebidas; visitas com guia local em 
Roma com entradas nos Museus do Vaticano e 
Basílica de S. Pedro; assistência à Missa do Galo, 
na Basílica de Santa Maria Maior; taxas de aero-
porto (Lisboa - 49.16€) assistente acompanhante; 
seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); taxa de cidade 
em Roma (6€/noite); suplementos aéreos (Porto - 

73,19€ ou Faro - 72,91€); quaisquer serviços não 
mencionados.

VIVÊNCIAS NATALÍCIAS 
EM FÁTIMA
23 A 25 DEZEMBRO 
BRAGA | PORTO | AVEIRO | COIMBRA

Viva o Natal de modo único e muito familiar 
e acolhedor, no santuário de Nossa Senhora 
de Fátima.

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | FÁTIMA
Saída em direção a Fátima. Almoço em Rio 
Maior e visita aos presépios de sal nas salinas 
naturais de Rio Maior, consideradas uma ma-
ravilha da natureza, uma vez que o mar fica a 
30 km. Continuação da viagem para Fátima. 
Jantar e alojamento em hotel 3*. Para quem 
o desejar, existe a possibilidade de se unir à 
recitação do Rosário, na Capelinha das Apari-
ções, às 21h30.

2º DIA – FÁTIMA 
Visita guiada pelo Santuário (Capelinha, Presé-
pio, Muro de Berlim, Capela do Santíssimo Sa-
cramento, azinheira grande, Basílica de Nossa 
Senhora do Rosário de Fátima, Basílica da San-
tíssima Trindade), conhecendo a história pro-
funda e verdadeira de Fátima e das Aparições 
de Nossa Senhora, assim como a Sua mensa-
gem, em Portugal, em 1917. Visita ao Museu 
de Cera (Vida de Cristo). Almoço. À tarde, visita 
aos Valinhos e a Aljustrel, locais relacionados 
com a vida dos pastorinhos e as aparições do 
Anjo. Regresso a Fátima e assistência à pro-
jeção do documentário sobre as aparições e 
mensagem de Fátima (“Fátima, experiência de 
fé”). Consoada no hotel. Às 23h00, Missa do 
Galo na Basílica da Santíssima Trindade. Ceia 
de Natal no hotel. Alojamento.

3º DIA – FÁTIMA | REGRESSO ÀS CIDADES 
DE ORIGEM 
De manhã, tempo livre. Saída em direção à 
Nazaré para almoço de Natal e visita panorâ-
mica da cidade. Viagem de regresso.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 275€
Suplemento de quarto individual 45€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de aloja-
mento em hotel 3*, em Fátima; refeições: 3 al-
moços (incluindo almoço especial de Natal), 2 
jantares (incluindo jantar de consoada) e ceia de 
Natal, com bebidas incluídas. Passeios: visita à 
Nazaré e Rio Maior; visita guiada: ao Santuário 
(Capelinha, muro de Berlim, Presépio, Basílica 
da Santíssima Trindade, etc.), Aljustrel e Vali-
nhos; entradas: Museu “Vida de Cristo” e na 
exposição “Fátima Luz e Paz; projeção do docu-
mentário sobre as aparições (Fátima, experiência 
de fé); visita panorâmica à Nazaré; visita aos pre-
sépios de sal nas salinas de Rio Maior; assistente 
acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer ser-
viços não mencionados.

Nota: possibilidade de assistir à Missa do Galo, 
no dia 24, na Basílica da Santíssima Trindade, 
pelas 23h.

FIM DO ANO ESPECIAL 
EM FÁTIMA
31 DEZEMBRO A 01 JANEIRO 
BRAGA | PORTO | AVEIRO | COIMBRA

O fim do ano em Fátima é uma experiência 
especial, com uma Missa solene de Ação de 
Graças, cantando um Te Deum, pelo ano que 
passou, e ouvir o ecoar das badaladas do 
novo ano que começa, que se espera de paz 
e confiança.

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | FÁTIMA
Partida para Fátima. Check in em hotel de 3*, 
em Fátima, e almoço. Visita guiada pelo San-
tuário (Capelinha, Presépio, Muro de Berlim, 
Capela do Santíssimo Sacramento, azinheira 
grande, Basílica de Nossa Senhora do Rosá-
rio de Fátima, Igreja da Santíssima Trindade), 
conhecendo a história profunda e verdadeira 
de Fátima e das Aparições de Nossa Senho-
ra, assim como a Sua mensagem, em Portu-
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gal, em 1917. Visita ao Museu de Cera (Vida 
de Cristo). Jantar no hotel. Às 22h00, missa 
solene com Te Deum de Ação de Graças, na 
Basílica da Santíssima Trindade. De segui-
da, procissão para a Capelinha, recintando 
o terço, enquanto as badaladas da meia-noi-
te ecoam no santuário, anunciando o novo 
ano. Consagração ao Imaculado Coração 
de Maria e gesto da Paz. No final, pequena 
confraternização na casa de Nossa Senhora 
das Dores com os peregrinos. Regresso ao 
hotel, onde encontrará uma ceia. Alojamento 
no hotel.

2º DIA – FÁTIMA | CIDADES DE ORIGEM
O fim de um ano é o começo de outro, é uma 
época de balanço da nossa vida, de ação de 
graças e de decisões para mudar alguns as-
petos ou o rumo da vida de cada um. Para 
quem a dimensão espiritual é importante, Fá-
tima neste dia pode ser um local propício para 
esta reflexão. Missa do dia com o tradicional 
beijo à imagem do Menino Jesus. Almoço no 
hotel. Assistência à Exposição permanente 
“Fátima Luz e Paz”. Tempo livre. Sugerimos 
a visita à livraria do Santuário. Viagem de re-
gresso.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 199€
Suplemento de quarto individual 20€

Inclui: circuito em autocarro; 1 noite de alojamen-
to em hotel 3*, em Fátima; refeições: 2 almoços e 
1 jantar, com bebidas; ceia na madrugada do dia 
1; visita guiada: Santuário de Fátima (Capelinha, 
Presépio, muro de Berlim, Capela do Santíssimo 
Sacramento, azinheira grande, Basílica de Nossa 
Senhora do Rosário de Fátima, Igreja da Santíssi-
ma Trindade; entradas no Museu “Vida de Cristo” 
e na exposição permanente “Fátima Luz e Paz; 
assistente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer ser-
viços não mencionados.

À PROCURA DOS REIS 
MAGOS EM COLÓNIA 
// NOVIDADE

29 DEZEMBRO A 02 JANEIRO
LISBOA | PORTO | FARO

São poucos os que sabem que na mais ma-
jestosa catedral da Europa (Colónia) se en-
contram as relíquias dos Reis Magos. Cumpra 
o sonho de descobrir o ambiente de fim de 
ano em cidades típicas alemãs.

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | COLÓNIA 
Comparência no aeroporto em hora a indicar. 
Formalidades de embarque e partida para 
Colónia, em voo com escala. Transfer para 
a cidade de Colónia. Jantar e alojamento em 
hotel de 4*.

2º DIA – COLÓNIA  
De manhã, visita guiada a Colónia, onde po-
deremos percorrer esta magnífica cidade e 
observar os monumentos mais emblemáticos. 
Colónia é a cidade mais antiga da Alemanha, 
situada na bacia do rio Reno, na junção de ve-
lhas rotas comerciais. Almoço em restaurante 
local. À tarde, visitaremos a famosa Catedral 
de Colónia, um dos edifícios mais impressio-
nantes do mundo, que guarda um grande nú-
mero de tesouros, entre os quais a urna de 
ouro que, reza a tradição, contém os restos 
mortais dos Reis Magos, aos quais os fiéis 
têm uma verdadeira devoção, pois represen-
tam a abertura da mensagem do cristianismo 
a todo a humanidade. O crucifixo do Gero 
do século IX, o tríptico de Stefan Lochner e 
os cristais medievais multicolores são outras 
das joias que poderá observar nesta catedral. 
Continuamos para visita ao Museu do Perfu-
me, onde poderá reviver os quase 300 anos 
de história da água original de Colónia. Na 
Sala das Essências, ser-lhe-á apresentada a 

vida de um perfumista. Terá a oportunidade 
de sentir diferentes essências e conhecer a 
peculiaridade de cada uma. Regresso ao ho-
tel. Jantar e alojamento. 

3º DIA – COLÓNIA  
De manhã, tempo livre. Sugerimos a assis-
tência à missa dominical, que coincide com 
uma missa de ação de graças pelo ano que 
passou. Os coros maravilhosos que animam 
a liturgia neste país irão surpreendê-lo. Visita 
ao interessante Centro Histórico Nacional de 
Documentação sobre o Socialismo, que nos 
reporta aos anos da II Guerra Mundial. Almo-
ço. À tarde, visita ao mercado de Natal em 
Colónia. Restante tarde livre. À noite, viverá o 
Réveillon à moda alemã, jantar com animação 
numa cervejaria típica de Colónia. Regresso 
ao hotel. Alojamento.

4º DIA – COLÓNIA | DÜSSELDORF | BONN | 
COLÓNIA
De manhã, possibilidade de assistência à mis-
sa no 1º dia do ano. Partida para Düsseldorf 
para visitar esta bela cidade empresarial e mo-
derna que não perde o incrível charme do cen-
tro histórico, a Cidade Velha. Poderá descobrir 
e visitar monumentos emblemáticos como a 
Torre do Reno, um dos símbolos da cidade, a 
Torre do antigo Palácio do Conde de Berg, ou 
o Hofgarten (um parque concebido no século 
XVI, localizado no centro de Düsseldorf). Al-
moço em restaurante. Após o almoço, partire-
mos para Bonn, a antiga capital da República 
Federal, onde descobrirá lugares emblemáti-
cos do governo alemão, como o Palácio de 
Schaumburg, o Kanzlerbungalow (residência 
do chanceler) ou o antigo salão do parlamen-
to. Regresso a Colónia. Jantar e alojamento.

5º DIA – COLÓNIA | CIDADES DE ORIGEM
De manhã, visita ao Museu do Chocolate de 
Colónia, ou Imhoff-Schokoladenmuseum, que 
é um dos mais importantes da Alemanha, 
considerado entre os 10 melhores museus 
a serem visitados. Realizaremos uma visita 
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guiada com degustação incluída. Almoço em 
restaurante local. Transfer para o aeroporto. 
Formalidades de embarque para viagem de 
regresso.

Mínimo de 25 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1320€
Suplemento de quarto individual 255€

Inclui: Passagem aérea (via Genebra); circuito em 
autocarro; 4 noites de alojamento em hotel de 4*, 
em Colónia; refeições: 4 almoços e 4 jantares (in-
cluindo 1 jantar de réveillon em cervejaria típica); 
visitas com guia local: Colónia e Dusseldorf; en-
tradas: Catedral de Colónia; museu do perfume; 
centro de documentação histórico do socialismo 
nacional; museu de Chocolate com degustação; 
taxas de aeroporto (Lisboa- 40,23€); taxas de cida-
de; assistente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); suplementos 
aéreos (Porto - 62,92€ ou Faro - 62,76€); bebidas 
às refeições; quaisquer serviços não menciona-
dos.

QUANDO O FADO 
É ORAÇÃO // NOVIDADE

Assista a uma missa fadista, na Igreja do Sa-
cramento (no Chiado), uma composição da 
autoria de José Campos e Sousa, que integra 
diversas orações da missa católica e outros 
textos de cariz religioso musicados para o 
efeito. Filipa Galvão Teles – voz - José Cam-
pos e Sousa – viola clássica e voz - José El-
miro Nunes – guitarra portuguesa - Ricardo 
Mota – violoncelo. Haverá ainda uma visita 
guiada ao Teatro Tivoli com uma atuação de 
fados e um lanche de Dia de Reis.

Chegada à Igreja do Sacramento (perto no 
Chiado), onde ouvirá uma breve contextuali-
zação sobre este bonito monumento, situado 

em pleno coração de Lisboa, próximo do re-
quintado e mítico Largo do Chiado. Assistên-
cia a uma impactante celebração eucarística 
(Quando o Fado é oração - missa fadista), 
uma composição da autoria de José Campos 
e Sousa, que integra diversas orações da mis-
sa católica e outros textos de cariz religioso 
musicados para o efeito. A Eucaristia será 
celebrada pelo respetivo prior desta igreja, 
o Rev. Cónego Armando Duarte. O acompa-
nhamento musical será interpretado por Fili-
pa Galvão Teles (voz), José Campos e Sousa 
(viola clássica e voz), José Elmiro Nunes (gui-
tarra portuguesa) e Ricardo Mota (violoncelo). 
Após a missa, dirigimo-nos a pé para o Teatro 
Tivoli, para visita guiada ao mesmo, com uma 
atuação de fados e um lanche de Dia de Reis 
e convívio, no final. 

Mínimo de 35 participantes.

06 JANEIRO
LISBOA

// PREÇO 

Por pessoa 55€

Inclui: apontamento explicativo sobre a Igreja do 
Sacramento; Missa fadista; visita guiada ao Tea-
tro Tivoli com lanche/ convívio de dia de Reis, 
animado com fados; assistente acompanhante; 
seguro de viagem.

Não inclui: transporte; taxa de reserva (10€); 
quaisquer serviços não mencionados.

06 JANEIRO
COIMBRA | LEIRIA | SANTARÉM

ÉVORA | SETUBAL

// PREÇO 

Por pessoa 65€

Inclui: transfere de ida e volta para Lisboa; apon-
tamento explicativo sobre a Igreja do Sacramen-
to; Missa fadista; visita guiada ao Teatro Tivoli 
com lanche/ convívio de dia de Reis, animado 
com fados; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer ser-
viços não mencionados como incluídos.

BARCELONA, A CIDADE 
DO ARQUITETO DE 
DEUS: GAUDÍ
11 A 13 FEVEREIRO 
LISBOA | PORTO | FARO

O Arquiteto Antonio Gaudi i Cornet morreu 
com fama de santidade no Hospital da Santa 
Cruz de Barcelona em 10 de junho de 1926. 
Os seus restos mortais foram enterrados na 
cripta da Igreja da Sagrada Família. Homem 
de Deus deixou esculpidas autênticas cate-
queses, lições sobre o evangelho, sobre Jesus 
Cristo, sobre o amor aos mais desfavorecidos. 
Conheça Barcelona, e as obras de um artista 
que dedicava a Deus o seu trabalho.

O encontro com um especialista em Gaudí, 
o arquiteto e Gaudionólogo José Manuel 
Almuzara, irá dar um sentido especial a 
esta viagem.

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | 
BARCELONA
Comparência no aeroporto para formalidades 
de embarque e partida com destino a Barce-
lona. Visita panorâmica de Barcelona, com 
guia local. Ckeck in em hotel de 4*. Jantar em 
restaurante local, próximo do hotel. Depois 
do jantar, tertúlia cultural com o especialista 
em Gaudí que está a tratar do processo de 
beatificação deste grande artista: o arquiteto 
e gaudionólogo José Manuel Almuzara. Alo-
jamento.

2º DIA – BARCELONA 
De manhã, saída a pé para o emblemático 
templo da Sagrada Família, onde nos espe-
ra uma visita com o especialista José Manuel 
Almuzara. Este templo é considerado por 
muitos críticos como a obra-prima de Gaudí 
(expoente da arquitetura modernista catalã). 
O projeto foi iniciado em 1882 e assumido por 
Gaudí em 1883, quando tinha 31 anos, dedi-
cando-lhe os seus últimos 40 anos de vida. 
A construção foi suspensa em 1936 devido 
à Guerra Civil espanhola e não se estima a 
conclusão para antes de 2026, centenário 
da morte de Gaudí. Regresso ao hotel, para 
almoço. De tarde, visita com guia local a ou-
tros locais desta cidade do arquiteto de Deus, 
nomeadamente a Casa Milà (La Pedrera), edi-
fício que não possui quaisquer linhas retas e 
cujo aspeto mais impressionante é a cober-
tura, com uma aparência quase lunar ou de 
sonho. Tempo livre. Possibilidade de assistir 
à missa vespertina. Jantar especial no Tablao 
Cordobés, com degustação de comida medi-
terrânica e espetáculo de flamenco. Regresso 
ao hotel. Alojamento.
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3º DIA – BARCELONA | CIDADES DE 
ORIGEM
Saída para continuação da visita guiada à 
Barcelona de Gaudí. Conheceremos o Parc 
Güell, uma das obras mais conhecidas e 
belas do modernista Antoni Gaudí, declara-
do Património Mundial da Humanidade pela 
UNESCO, em 1984. Após a visita, seguimos 
para a área de Montjuic, com entrada no 
“Pueblo Español”, um museu arquitetónico 
ao ar livre, que oferece arte contemporâ-
nea, arquitetura, artesanato e gastronomia, 
mostrando em ponto pequeno um pouco de 
cada região autónoma de Espanha, com as 
suas diferentes ruas, praças, teatro, escola, 
restaurantes e oficinas. O mesmo foi criado 
com o motivo da Exposição Universal de 
1929. Almoço em restaurante. Transfer para 
o aeroporto. Formalidades de embarque para 
viagem de regresso.

Mínimo de 25 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 633€
Suplemento de quarto individual 92€

Inclui: Passagem aérea Lisboa | Barcelona | Lis-
boa; circuito em autocarro; transferes; 2 noites de 
alojamento em hotel de 4* central; refeições: 2 al-
moços e 2 jantares, incluindo 1 jantar de degusta-
ção de cozinha mediterrânea com espetáculo de 
Flamenco; visitas com guia local: Barcelona, ao 
templo da Sagrada Família com um especialista 
na mesma e em Gaudí (em língua castelhana); en-
tradas: Sagrada Família, Parc Guell, Casa Mila e 
“Pueblo español”; 1 sessão cultural com o arqui-
teto e gaudionólogo José Manuel Almuzara (em 
castelhano); taxas de aviação (Lisboa: 46,21€); as-
sistente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); suplementos 
aéreos (Porto - 74,24€ ou Faro - 69,96€); taxa de 
cidade (1,25€/pessoa/noite – paga localmente e 
apenas para maiores de 16 anos); bebidas às re-
feições no hotel (2 refeições); quaisquer serviços 
não mencionados.

PEREGRINAÇÃO 
À TERRA SANTA 
E AVENTURAS NA 
JORDÂNIA  // NOVIDADE

09 A 18 FEVEREIRO  
LISBOA

Somos peregrinos por natureza e vocação. 
Buscamos destinos de cultura e de encanto, 
mas há uma dimensão humana que não se 
pode ignorar: a dimensão religiosa. Eis aqui 
uma viagem impregnada de fé, uma peregri-
nação no sentido pleno. A viagem de sonho 
de um cristão, que inclui a visita a Petra e 
aventuras na Jordânia.

1º DIA – LISBOA | TELAVIVE | TIBERÍADES
Comparência no aeroporto. Formalidades de 
embarque e partida com destino a Telavive, 
em voo com escala. Chegada e receção no 
aeroporto de Telavive pelo guia local. Transfer 
para Tiberíades. Jantar e alojamento em hotel 
4*, em Tiberíades.

2º DIA – TIBERÍADES | CANÁ DA GALILEIA 
| NAZARÉ | MONTE CARMELO | TIBERÍADES
Saída para Caná da Galileia, lugar do primei-
ro milagre de Jesus. Seguimos para Nazaré, 
onde Jesus, Maria e José viveram durante a 
maior parte das suas vidas. Nazaré, apesar 
da avassaladora preponderância muçulmana, 
vale essencialmente, em termos de estéti-
ca urbana e de marcas deixadas pela histó-
ria, pelas várias igrejas cristãs, das quais se 
destaca a maior de todas as congéneres no 
Médio Oriente, a Igreja da Anunciação, a qual, 
segundo a tradição católica, está construída 
sobre o lugar onde o anjo Gabriel anunciou a 
Maria que seria a mãe de Jesus. A Igreja de 
São José aviva a memória dos crentes no que 

se relaciona com o lugar da carpintaria do pai 
adotivo de Jesus. Visita à Basílica da Anun-
ciação e à Gruta da Anunciação, Capela de S. 
José e celebração da Santa Missa na Basílica. 
Almoço. Continuação para Haifa (cidade com 
um importante porto, construída nas encostas 
do Monte Carmelo, que tem uma história que 
remonta aos tempos bíblicos. Visita ao Monte 
Carmelo e ao Santuário Stella Maris. Regres-
so a Tiberíades. Jantar e alojamento no hotel.

3º DIA – TIBERÍADES | MAR DA GALILEIA | 
TIBERÍADES
Saída para o Monte das Bem-Aventuranças (o 
Tabgha), cenário da pregação de Jesus, mais 
concretamente do sermão da montanha, do 
milagre da multiplicação dos pães e do prima-
do de São Pedro. Com uma paisagem tran-
quila, a alma transporta-se a 21 séculos atrás, 
deixando-se inundar pela doutrina de Jesus. 
Continuação da visita para Cafarnaum, onde 
se visitam os restos da antiga sinagoga do séc. 
IV e a casa de São Pedro. Travessia em barco 
pelo mar da Galileia, palco de alguns milagres 
de Jesus e inspiração para sua pregação sobre 
mar, peixes, redes e pesca. O mar da Galileia é 
um extenso lago de água doce, fronteira entre 
Israel, Cisjordânia e Jordânia, com comprimen-
to máximo de cerca de 19 km e largura máxima 
de cerca de 13 km. Grande parte do ministério 
de Jesus Cristo decorreu nas margens deste 
lago. Almoço num restaurante à beira do lago. 
De tarde, subida de táxi ao Monte Tabor, para 
visitar a Basílica da Transfiguração, onde po-
derá contemplar a magnífica vista panorâmica 
do Vale de Jezrel ou Esdredão. Os peregrinos 
poderão permanecer recolhidos para meditar 
a frase do Evangelho “Como é bom estarmos 
aqui…!” Regresso a Tiberíades para jantar e 
alojamento no hotel.

4º DIA – TIBERÍADES | JERASH (JORDÂNIA) 
| PETRA
Saída em direção à fronteira com a Jordânia 
(Sheikh Hussein). Encontro com o guia local 
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desse país. Continuação para Jerash, nome 
duma cidade antiga da Decápole. As suas 
ruínas romanas são das mais importantes e 
melhor conservadas do Médio Oriente, con-
servando restos muito importantes da época 
greco-romana. Entrada pelo arco de Adriano e 
percurso pela praça das colunas, pelo fórum, 
pelas termas, pelos templos e pelo teatro ro-
mano. Almoço. À tarde, seguimos em direção 
a Petra. Jantar e alojamento em hotel 5*, em 
Petra.

5º DIA – PETRA | WADI RUM | PETRA  
Visita a Petra, uma das sete maravilhas do 
mundo, reconhecida como Património da 
Humanidade pela UNESCO. Petra, a cha-
mada cidade cor-de-rosa, antiga capital do 
reino Nabateo, é famosa principalmente pe-
los seus monumentos escavados na rocha, 
que apresentam fachadas de tipo helenístico 
(como o célebre El Khazneh) e também por-
que foi cenário de vários filmes. Peritos no 
domínio da hidráulica, os Nabateus dotaram 
a cidade de um enorme sistema de túneis e 
de câmaras de água. Petra também tem um 
teatro, construído à imagem dos modelos 
greco-romanos, que dispunha de capacida-
de para 4000 espectadores. Caminharemos 
pelo desfiladeiro (Siq) até chegarmos ao 
templo do tesouro e visitaremos os túmulos 
reais, a casa da justiça, o teatro, assim como 
outros monumentos locais. Um passeio que 
parece mais de filme que realidade! Almoço. 
À tarde, Wadi Rum, um imenso deserto pré-
-histórico, também proclamado pela UNES-
CO Património da Humanidade. Percurso em 
Jeeps 4x4 para percorrer parte deste extraor-
dinário deserto e admirar as belas formações 
geológicas. Regresso a Petra. Jantar e aloja-
mento no hotel.

6º DIA – PETRA | MADABA | MONTE NEBO 
| MAR MORTO | JERUSALÉM
De manhã, sairemos para Madaba, construída 
no antigo local bíblico de Medba ou Medeba, 
onde visitaremos a Igreja Ortodoxa de S. Jorge, 
cujo solo conserva o famoso mapa em mosai-
co do séc. VI, que representa a Palestina e as 
suas cidades naquela época. Daí, subiremos 
ao famoso Monte Nebo, onde o profeta Moi-
sés avistou a Terra Prometida, sem nela nunca 
ter entrado. Mais uma etapa cheia de história 
e emoções. Visita aos restos das igrejas bizan-
tinas. Almoço. À tarde, saída para a fronteira 
de Allenby, que atravessaremos para chegar 
de novo a Israel. Encontro com o guia local e 
continuação para o Mar Morto, onde terá pos-
sibilidade de tomar banho nestas águas, cuja 
quantidade de sal é dez vezes superior à dos 
demais oceanos. Essa grande quantidade de 
sal aumenta a sua flutuabilidade e os banhis-
tas boiam facilmente. Partida para Jerusalém 
através do deserto de Judá. Jantar e aloja-
mento em hotel de 4*, em Jerusalém.

7º DIA – JERUSALÉM
De manhã, visita ao Monte das Oliveiras, 
carregado de recordações evangélicas. Aqui 
pode visitar o lugar da Ascensão de Jesus aos 
céus e o recinto do Pai Nosso, onde pode en-
contrar as placas com esta oração em mais de 
100 línguas. Contemplação da Cidade Santa 

desde o cimo do Monte. Passeio até à peque-
na capela franciscana de Dominus Flevit (o 
Senhor chorou), na encosta do Monte e visita 
ao Getsémani: Basílica da Agonia e Horto das 
Oliveiras. Almoço. À tarde, saída para o Mon-
te Sião para visitar locais históricos e místicos 
como o Cenáculo (onde Jesus instituiu a Sa-
grada Eucaristia), o Túmulo de David, a Basíli-
ca da Dormição (cuja tradição dita que Nossa 
Senhora ali terá vivido depois da Ascensão 
do Seu Filho aos Céus e até à sua assunção 
em corpo e alma aos céus), a Igreja de São 
Pedro em Gallicantu (acredita-se que seja o 
local da casa de Caifás, o cenário de negação 
de Pedro em relação à sua ligação com Jesus 
na noite de seu julgamento e o derramamento 
das suas lágrimas de dor, quando ouviu o galo 
cantar, como lhe anunciara o Mestre). Percur-
so pelo Cardo Máximo e Bairro Judeu até ao 
Muro das Lamentações. O Muro das Lamen-
tações, ou Muro Ocidental, é o local mais sa-
grado do judaísmo, o lugar mais próximo do 
sancta sanctorum, o “Santo dos Santos”. A 
tradição de introduzir um pequeno papel com 
pedidos entre as fendas do muro tem vários 
séculos de antiguidade. Entre as petições dos 
judeus estão ferventes súplicas a Deus para 
que regresse à terra de Israel, para o retorno 
de todos os exilados judeus, para a recons-
trução do templo (o terceiro) e para a chegada 
da era messiânica com a chegada do Messias 

judeu. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

8º DIA – JERUSALÉM | BEIT SAHUR | 
BELÉM | EIN KAREN | JERUSALÉM 
De manhã, saída para a pequena aldeia cristã 
de Beit Sahur (Lugar dos Guardiães da Noite), 
situada a este da cidade de Belém, sob a ad-
ministração da Autoridade Nacional Palestina, 
onde se encontra o Campo dos Pastores. Visita 
à Basílica da Natividade, levantada sobre a gru-
ta de Belém. Almoço. À tarde, saída para Ein 
Karem, aldeia onde viveu Santa Isabel, prima 
de Nossa Senhora. Visita aos Santuários da Vi-
sitação e de São João Batista. Visita panorâmi-
ca à parte nova de Jerusalém, passando pelo 
Knesset (parlamento de Israel) e pela Universi-
dade Hebraica. Jantar no hotel e alojamento.

9º DIA – JERUSALÉM  
De manhã, entrada na cidade pela porta de 
Santo Estevão. Aqui começa a Via Dolorosa 
que percorre toda a parte ocidental da cidade 
de Jerusalém, acabando na Igreja do Santo 
Sepulcro. Na tradição cristã, foi por este ca-
minho que Jesus Cristo carregou a cruz até 
ao lugar onde foi crucificado. A Via Dolorosa, 
ou Via Sacra, percorre as sinuosas ruelas da 
Cidade Velha de Jerusalém. Tem o seu início 
no Convento Ecce Homo e estende-se até à 
Basílica do Santo Sepulcro. Visita à Igreja de 
Santa Ana, piscina probática, Capela da Fla-
gelação e Lithostrotos, até chegar ao Santo 

Sepulcro. Almoço. Depois do almoço, visita 
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ao Centro Internacional Saxum. Regresso ao 
hotel. Jantar de despedida com entrega dos 
diplomas e alojamento.

10º DIA – JERUSALÉM | AEROPORTO DE 
TELAVIVE | LISBOA
Transfer para o aeroporto de Telavive. Forma-
lidades de embarque e viagem de regresso 
em voo com escala. 

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 2045€
Suplemento de quarto individual 624€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Telavive | Lis-
boa (via Madrid); circuito em autocarro; 9 noites 
de alojamento em hotéis de 4* e 5*; refeições: 7 
almoços e 7 jantares; acompanhamento durante 
toda a viagem e visitas com guia local, em língua 
portuguesa; entradas: subida de táxi ao Monte 
Tabor; travessia de barco no mar da Galileia; en-
trada na praia do Mar Morto e Petra; ida em jipe 
ao deserto Wadi Rum; sacerdote/guia espiritual 
desde Lisboa; celebração diária da Eucaristia; 
gratificações; taxas de fronteira (Israel - 30€/pes-
soa) e Jordânia (15€/pessoa); taxas de aviação 
(65,46€/pessoa); livro/guia da viagem, boné, len-
ço e mapa; assistente acompanhante; seguro de 
viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às re-
feições; donativos nas missas; quaisquer servi-
ços não mencionados.

Nota importante: passaporte obrigatório.

EM LOURDES, NO DIA 
MUNDIAL DO DOENTE 
// NOVIDADE

10 A 12 FEVEREIRO  
LISBOA | PORTO | FARO

Um dos santuários cristãos mais populares do 
mundo, Lourdes, no sudoeste da França, com 
seis milhões de visitantes anuais. Desfrute 
das cerimónias e graças especiais no dia de 
Nossa Senhora de Lourdes – 11 de fevereiro – 
Dia Mundial do Doente. 

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | TOULOUSE 
| LOURDES
Comparência no aeroporto. Formalidades de 
embarque e partida com destino a Toulouse. 
Chegada e transfer para Lourdes. Almoço livre. 
À chegada, a vista da Basílica de Lourdes é en-
cantadora. Todo o Santuário compreende vá-
rias capelas, igrejas e locais de recolhimento e 
oração. A Capela-mor da Basílica foi construí-
da, a pedido de Nossa Senhora, sobre a Gruta 
Massabielle onde se deram as 18 aparições à 
pequena Bernadette, em 1858. De tarde, po-
derá fazer uma primeira visita a estes locais. 
Jantar e alojamento em hotel 3*. Possibilidade 
de recitar o terço com os restantes peregrinos 
no Santuário ou de assistir à procissão das ve-
las, espetáculo de fé e luz, emocionante.

2º DIA – LOURDES 
Participação nas cerimónias solenes do dia 
mundial do doente. Visita guiada a pé aos lo-
cais relacionados com a vida de Bernadette, 
como o “calabouço” onde vivia com a sua 
família, a pia onde foi batizada, o Hospício 
Santa Bernadette onde fez a primeira comu-
nhão e onde foi educada durante oito anos 
pelas Irmãs da Caridade de Nevers e, por fim, 
“Bartrés”, a aldeia onde foi criada na infância. 
Restante tempo livre para atividades de cará-
ter pessoal. Sugerimos ir aos famosos banhos 
de Lourdes. No fundo da Gruta existe a “Fonte 
Milagrosa”, que brotou no dia 25 de fevereiro 
de 1858, durante a 9ª aparição, quando Ber-
nadette cavava a terra com as mãos, seguindo 
as orientações de Nossa Senhora que lhe di-
zia: “Vai beber da fonte e lavar-te nela”. Hoje, a 
água desta fonte é recolhida em reservatórios 
que alimentam 17 piscinas e 9 fontes, onde se 
pode tomar banho e beber a água tida como 
milagrosa. Jantar e alojamento no hotel. 

3º DIA – LOURDES | TOULOUSE | CIDADES 
DE ORIGEM
De manhã, saída em direção a Toulouse para 
breve visita desta cidade, chamada “La Ville 
Rose” – a cidade rosa – devido à arquitetu-
ra das casas, onde os tijolos tradicionais são 
cor-de-rosa. Almoço. Transfer para o aeropor-
to de Toulouse. Formalidades de embarque 
para viagem de regresso.

Mínimo de 24 participantes.
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// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 530€
Suplemento de quarto individual 92€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Toulouse | Lis-
boa; circuito em autocarro; transferes; 2 noites 
de alojamento em hotel de 3*; refeições: 1 al-
moço e 2 jantares, com bebidas incluídas; vi-
sitas com guia local, em português: Lourdes e 
Toulouse; entradas: Santuário de Nossa Senhora 
de Lourdes; taxas de aviação de Lisboa (38,76€/ 
pessoa); taxa de cidade em Lourdes; assistente 
acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); suplementos 
aéreos (Porto - 62,92€ ou Faro- 62,76€); quais-
quer serviços não mencionados.

RAÍZES HISTÓRICAS 
E CRISTÃS DA 
NORMANDIA E 
BRETANHA  // NOVIDADE

26 MARÇO A 02 ABRIL 
LISBOA | PORTO | FARO

Atreva-se a uma viagem pela beleza do nor-
te de França (Bretanha e Normandia), onde 
cada cidade e lugar reclama história, recorda 
aventura e paixões, evoca narrativas vivas. 
Uma expedição para quem não gosta de 
monotonia e é atraído pela cultura e história 
francesas, com um passado cheio de raízes 
cristãs.

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | PARIS | 
ORLÉANS | VALE DO LOIRE | CHAMBORD 
| TOURS (+- 260kms)
Comparência no aeroporto. Formalidades de 
embarque para viagem e partida com destino 
a Paris. Assistência no aeroporto e transporte 
para Orléans.  Almoço livre em circuito.  Segui-
mos viagem para o Vale do Rio Loire para visi-
ta ao castelo de Chambord. Continuação para 
Tours onde faremos uma visita panorâmica. 
Jantar e alojamento em hotel de 4*, em Tours.

2º DIA – TOURS | VALE DO LOIRE | SAUMUR 
| NANTES
Continuando ao longo do Vale do Loire e, 
atravessando o Parque Natural Loire-Anjou-
-Touraine, dirigimo-nos a Saumur, cidade não 
só famosa pelo castelo, que domina o Vale de 
Loire, mas também pelas Cavernas Troglodi-
tas e pelo Museu dos Cogumelos. Almoço e 
continuação da viagem em direção a Nantes. 
Visita panorâmica, descobrindo o centro his-
tórico com as fachadas em madeira do século 
XV, a Catedral de S. Pedro e S. Paulo e o Cas-
telo dos Duques da Bretanha, que também 
foi residência do rei de França. Jantar e aloja-
mento em hotel de 3* Sup., em Nantes.

3º DIA – NANTES | VANNES | LA TRINITÉ-
SUR-MER | CARNAC | CONCARNEAU | 
QUIMPER (264kms)
Saída para Vannes e visita do centro históri-
co da vila, com construções de madeira dos 
séculos XIV a XVII, a Catedral de S. Pedro, as 

muralhas, a Câmara e o porto. Continuação 
para visita aos Alinhamentos de Carnac, cen-
tro pré-histórico da civilização megalítica com 
mais de 6.000 anos, um lugar mágico envolto 
em milhares de lendas. Passeio de comboio 
entre La Trinité-sur-Mer e Carnac, um agra-
dável percurso ao longo da costa entre estas 
duas localidades. Almoço e continuação da 
viagem em direção a Concarneau. Tempo livre 
para conhecer esta típica povoação marítima 
francesa. Continuação da viagem para Quim-
per, antiga capital do Condado da Cornualha 
e sede episcopal. Tempo livre para conhecer 
a Catedral de S. Corentin, as suas muralhas e 
o traçado das suas ruas empedradas e preen-
chidas por casas de madeira. Jantar e aloja-
mento em hotel de 4*, em Quimper.

4º DIA – QUIMPER | LOCRONAN | PLEYBEN 
| TRÉDARZEC | JARDIM DE KERDALO | ST. 
MALO
Saída para visita às localidades de Locronan 
e Pleyben, duas autênticas joias onde pode-
rá descobrir construções em granito, assim 
como uma das mais imponentes igrejas com 
um fino e detalhado “Calvário”. Continuação 
da viagem para Trédarzec para visitar os Jar-
dins de Kerdalo classificados pelo Ministério 
da Cultura como o “Jardim Notável”. Almoço 
em restaurante local. Continuação para St. 
Malo. Jantar e alojamento em hotel de 4*, em 
St. Malo.

  

5º DIA – ST. MALO | DINAN | RENNES | ST. 
MALO
Pela manhã, visita de St. Malo, uma pitores-
ca cidade marítima que foi, noutros tempos, 
um notório refúgio de corsários. Continuação 
para a fascinante vila medieval de Dinan, be-
líssima povoação do norte da Bretanha. Aqui 
ficaremos a conhecer o centro histórico com 
a Torre do Relógio, as muralhas, o Palácio do 
Governador e o Castelo. Almoço em restau-
rante local durante as visitas. Continuação 
para Rennes.  A riqueza do património de 
Rennes deve-se à grande diversidade de es-
tilos e decorações. Da visita panorâmica real-
çamos a parte antiga da cidade, que escapou 
ao grande incêndio de 1720, a Ópera de Ren-
nes, a capela Saint-Yves e o Palácio da Justi-
ça. Regresso a St. Malo. Jantar e alojamento.

6º DIA – ST. MALO | MONT ST. MICHEL | 
CAEN
Saída para o Mont St. Michel, para visita da 
majestosa abadia gótica do século XII, Patri-
mónio da Humanidade pela UNESCO e um 
dos locais mais visitados de França. A sua 
reforçada construção em granito fez com 
que resistisse aos ataques dos vikings, dos 
ingleses e à Guerra dos 100 anos.  Conti-
nuação para as praias que, em 6 de junho 
de 1944, foram palco do desembarque dos 
aliados na Normandia durante a II Guerra 
Mundial. Almoço em restaurante local. Visita 
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de Point du Hoc, lugar onde se encontrava 
uma das mais temidas posições alemãs e o 
qual lhe permitirá reviver a autêntica atmos-
fera do desembarque, observando as crate-
ras das bombas. Continuação para a praia 
de Omaha, a mais famosa e a mais difícil de 
conquistar no dia D. Segue-se a visita do Ce-
mitério Americano onde se encontram sepul-
tados os mais de 9000 soldados americanos 
que morreram nesse dia. Visita ao Museu do 
Desembarque de Arromanches. Continuação 
para Caen. Jantar e alojamento em hotel de 
4*, em Caen.

7º DIA – CAEN | HONFLEUR | ETRETAT | 
ROUEN
Saída para Honfleur, um lugar incomparável 
que inspirou músicos, pintores e escritores 
durante muitos séculos. Continuação para a 
Alta Normandia para conhecer Etretat, uma 
antiga aldeia de pescadores que se converteu 
no séc. XIX numa estância balnear de pres-
tígio. Almoço em restaurante. Continuação 
para Rouen, cenário da execução de Joana 
d’Arc. Visita panorâmica da capital histórica 
da Normandia para conhecer o centro histó-
rico com o Palácio Arcebispal, o Palácio da 
Justiça, o “Grosse Horloge”, relógio do séc.  
XVII, a Praça do Mercado e a famosa Catedral 
de Notre Dame, imortalizada por Monet. Mis-
sa dominical. Jantar e alojamento em hotel de 
4*, em Rouen. 

8º DIA – ROUEN | GIVERNY | PARIS
Saída em direção a Giverny, povoação co-
nhecida no mundo inteiro graças a Claude 
Monet. Visita à casa do pintor, um dos mais 
célebres do movimento impressionista, e aos 
seus famosos jardins, protagonistas em mui-
tas das suas obras. Almoço em restaurante. 
Continuação para o aeroporto, em Paris. 
Formalidades de embarque e viagem de re-
gresso.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1675€
Suplemento de quarto individual 390€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Paris | Lisboa; 
circuito em autocarro; 7 noites de alojamento 
em hotéis de 4*, exceto em Nantes - 3*); refei-
ções: 7 jantares e 8 almoços; visitas com guia 
local: Tours, Nantes, Vannes, Quimper, Aldeias 
de Locronan e Pleyben, Rennes / Dinan / St 
Malo, Mont Saint Michel, Praias do Desembar-
que, Honfleur, Etretat, e Rouen; entradas: Cas-
telo de Chambord, Castelo de Saumur, Museu 
dos Cogumelos e Casas Trogloditas; comboio 
turístico em Carnac; Jardins de Kerdalo; Mos-
teiro Mont Saint Michel; Museu do Desembar-
que; Fundação Claude Monet e jardins; taxas de 
aeroporto (Lisboa - 46.21€); taxas de cidade (a 
pagar localmente); assistente de viagem; seguro 
de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às re-
feições; suplementos aéreos (Porto - 70,24€ ou 
Faro - 69,96€); comboio turístico para visitar St 
Malo ou Dinan (7€/ por pessoa); quaisquer servi-
ços não mencionados.

Recomendações

ANTES DE VIAJAR

— Documentos de viagem
Verifique se é portador dos documentos neces-
sários para a sua viagem: bilhetes ou reserva de 
avião, voucher do hotel, transferes, telefones 
de emergência, resumo da apólice de seguro, 
entre outros. É importante verificar o programa/
itinerário da viagem e reconfirmar os voos (caso 
existam) com 48h de antecedência.

— Documentos de Identificação
Todos os passageiros, incluindo crianças e be-
bés, devem possuir um documento de identifi-
cação válido com fotografia:
• Dentro da União Europeia: Bilhete de Identi-
dade ou Cartão de Cidadão
• Fora da União Europeia: Passaporte
• Para os Estados Unidos da América – é obri-
gatório ser portador de passaporte de leitura 
ótica e requerer antecipadamente uma autori-
zação de viagem, através do Sistema Eletróni-
co para Autorização de Viagem (ESTA). Caso 
não possua esta documentação, poderá ver o 
seu embarque negado. 
Cédulas ou assentos de nascimento e bilhe-
tes de identidade militares não são válidos 
como documento de viagem.

Certos países exigem que o passaporte tenha 
ainda, pelo menos, 6 meses de validade.
Para mais informações, consulte o portal ofi-
cial da Secretaria de Estado das Comunidades 
Portuguesas em www.secomunidades.pt 

— Outros documentos
• Visto (quando obrigatório)
• Certificado Internacional de Vacinação 
(quando exigido)

— Cidadãos estrangeiros
Os cidadãos estrangeiros devem possuir a 
documentação necessária (passaporte, visto, 
autorizações de residência, etc.) para viaja-
rem ou transitarem dentro da União Europeia. 
Para viagens fora da União Europeia, poderão 
ser necessários vistos ou outra documentação 
especial. Por favor consultar a Embaixada ou 
Consulado do país de destino da sua viagem.

ESTADO DE SAÚDE | MEDICAMENTOS
Cada passageiro deve garantir que está em 
boas condições físicas e mentais para viajar. 
Se usar óculos ou lentes de contacto leve um 
par de reserva ou uma receita dos mesmos por 
uma questão de precaução.
Se tomar um medicamento específico asse-
gure-se que o leva em quantidade suficiente, 
pois poderá não estar disponível no local que 
for visitar. Leve a receita e a parte da embala-
gem que identifica o tipo de medicamento. Não 
se esqueça igualmente de incluir outros medi-
camentos mais comuns, como analgésicos e 
antipiréticos para dores e febres, entre outros. 
Quando viajar na União Europeia, certifique-
-se que possui o Cartão Europeu de Seguro 
de Doença, que lhe garante o mesmo acesso 
aos cuidados de saúde do setor público, que 
os cidadãos do país que está a visitar. Poderá 
obtê-lo junto do Instituto da Segurança Social.

VACINAS
Aconselhamos que se dirija ao serviço de me-
dicina tropical da sua área para uma consulta 
de aconselhamento ou consulte a página do 
Ministério da Saúde www.portaldasaúde.pt
Os comprovativos de todas as vacinas devem 
ser feitos num certificado internacional de va-
cinas.

BAGAGEM
Utilize malas fáceis de serem transportadas e 
devidamente identificadas. Limite a sua baga-
gem a uma mala e um saco de mão, e tenha 
em conta as restrições de bagagem das com-
panhias aéreas utilizadas, nomeadamente no 
que diz respeito ao transporte de líquidos.
Não se esqueça que eventuais reclamações de 
bagagem devem ser apresentadas diretamente 
às companhias transportadoras, no aeroporto.

VESTUÁRIO 
Escolha cuidadosamente a sua roupa e calça-
do, tendo em conta o tipo e duração da viagem 
e a época do ano. No geral recomendamos 
vestuário confortável e uma proteção para a 
chuva. Nas visitas a templos religiosos reco-
mendamos evitar o uso de mini-saias, calções 
ou blusas cavadas, para precaver problemas 
de acesso. Se efetuar caminhadas não esque-
ça sapatos e roupa especialmente confortáveis 
bem como protetor solar. 

DINHEIRO 
Para as despesas de viagem, além de um cartão 
de Crédito e de Débito, não se esqueça de levar 
algum dinheiro em numerário para as primeiras 
despesas ou para alguma emergência. Durante 
a viagem, nunca transporte muito dinheiro ou 
valores consigo, e tenha sempre em local segu-
ro o contato da sua entidade bancária.

DURANTE A VIAGEM

HORÁRIO DE SAÍDAS 
Chegue com antecedência ao aeroporto (pelo 
menos 2 horas antes para voos europeus e 3 
horas para voos intercontinentais). Nas saídas 
de autocarro aconselhamos comparência 30 
minutos antes. Em caso de viagem em grupo e 
circuitos, seja pontual, de acordo com o horário 
indicado pelo guia| assistente.

STRESS DE VIAGEM
Quando se viaja longas distâncias, o corpo 
humano demora algum tempo a ajustar-se ao 
novo fuso horário (cerca de 3 dias). No leque 
dos sintomas está a fadiga, a desorientação, a 
insónia, a ansiedade, falta de concentração e a 
perda de apetite. É importante descansar bem 
antes de viajar e começar a adaptar o seu horá-
rio ao horário do local de destino.  

REGRESSO
Para sua maior segurança, confirme o seu re-
gresso com 72 horas de antecedência com a 
companhia aérea ou fale com o guia| assistente.
Ao efetuar compras guarde os recibos pois no 
regresso as entidades alfandegárias podem 
inspecionar as bagagens. É aconselhável não 
embrulhar os presentes.

A Fundação INATEL deseja-lhe uma 
boa viagem!
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Condições Gerais
A inscrição em qualquer destas viagens implica a ade-
são total às condições abaixo mencionadas:

ORGANIZAÇÃO
A organização das viagens é da INATEL Turismo (marca 
registada da Fundação INATEL), com sede na Calçada de 
Sant’Ana, n.º180, Lisboa, contribuinte fiscal no 500 122 
237, RNAVT nº 2954.

RESPONSABILIDADE
A responsabilidade da Fundação INATEL perante as obriga-
ções assumidas, encontra-se garantida por seguro de respon-
sabilidade civil, na companhia de seguros Açoreana apólice nº  
56.00037780, no valor de 75.000€ e pelo fundo de garantia de 
viagens e turismo nos termos da legislação em vigor.

SEGURO
O seguro de participação nas viagens da INATEL cobre o ris-
co de morte e invalidez permanente, bem como despesas de 
tratamento e repatriamento. No ato de inscrição o participan-
te pode solicitar o alargamento da cobertura do seu seguro 
de viagem para riscos extra e adicionais que considere rele-
vantes (cancelamento de viagem; perda ou extravio de ba-
gagem, e outros), suportando os encargos correspondentes.

RESERVAS
- Poderão ser efetuadas diretamente nos balcões de ven-

das de qualquer uma das Unidades Locais de atendimen-
to INATEL, através do portal de vendas ou em qualquer 
agência de viagens aderente.

- Todas as reservas só se consideram confirmadas com o 
pagamento do sinal correspondente.

- É da exclusiva responsabilidade dos clientes a correta in-
formação dos nomes dos participantes, os quais deverão 
corresponder aos documentos de identificação. Erros 
nos nomes poderão levar a impedimento de viajar.

INSCRIÇÕES | PAGAMENTOS | TAXA DE SERVIÇO
- No ato da inscrição, o cliente deverá depositar 20% do 

preço total da viagem, acrescido da taxa de serviço de 
reserva no valor de 10€ (não reembolsável), destinada 
a cobrir encargos operacionais, não incluída no preço 
base. O restante pagamento deverá ser liquidado até 30 
dias antes da data da partida.

- Excecionam-se programas que requere politicas de paga-
mento diferente, conforme indicadas no programa deta-
lhado da viagem. 

A INATEL reserva-se o direito de anular qualquer inscrição 
cujo pagamento não seja processado de acordo com o 
exposto.

ALTERAÇÕES À RESERVA
As alterações, quando possíveis, às condições da reserva 
confirmadas inicialmente (nome, data, tipo de acomoda-
ção, outra) implicam uma taxa de alteração de reserva, no 
montante de 10€. No caso dos fornecedores de serviços 
não aceitarem a alteração, fica sujeita às despesas e encar-
gos previstos na rubrica “Desistências”.

DESISTÊNCIAS
1. As desistências deverão ser comunicadas logo que co-

nhecidas pelo participante, por escrito, aplicando-se as 
seguintes regras:
-  Pagamento da taxa de serviço de reserva e despesas 

de anulação a aferir (encargos não reembolsáveis que 
podem ser de 100% do valor da viagem);

-  Despesas de operação (gastos com a obtenção das 
reservas) acrescidas de uma percentagem que pode 
ir até 15% do valor total da viagem.

2. Quando se aplique, o cliente será reembolsado pela di-
ferença entre a quantia já paga e os montantes acima 
referidos.

3. No caso de desistência de um participante em quarto 
duplo, o suplemento de quarto individual deverá ser su-
portado pelo participante que mantém a reserva.

GASTOS DE ANULAÇÕES DOS CRUZEIROS
Regra geral, após a confirmação da reserva, qualquer 
cancelamento incorre em gastos.  Aplicar-se-ão sempre 
os gastos de anulação que regem as condições gerais de 
cada companhia marítima.

PASSAGENS AÉREAS - APÓS EMITIDAS
1.Não são permitidas ALTERAÇÕES.
2.Não podem ser reembolsadas.

REEMBOLSOS
Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer reem-
bolso por serviços não utilizados ou dispensados pelo par-
ticipante. A não prestação, alheia à vontade da INATEL, dos 
serviços mencionados no presente programa apenas dá ao 
participante o direito de reclamar o reembolso referente a 
esses serviços no fim da viagem.

REGIME DE ACOMODAÇÃO E REFEIÇÕES
“Alojamento” significa apenas dormida em quarto duplo; o 
alojamento da “3ª pessoa”, será em cama extra em quarto 
duplo, geralmente um divã ou cambalhota, e também pode 
ter a designação de quarto triplo; “pequeno-almoço” signifi-
ca uma refeição ligeira tipo continental, tomada pela manhã; 
“meia pensão” significa pequeno-almoço e uma refeição 
principal; “pensão completa” significa as 3 refeições. Quan-
do expressamente incluídas, as refeições têm um horário 
fixo com menu igual para todos os participantes, podendo 
ser diferentes dos restantes clientes do hotel. Os extras (vi-
nhos, águas minerais, refrescos, lavandaria, etc.), bem como 
os itens não especificamente mencionados como “incluídos 
no preço” são da responsabilidade direta do participante. 
As bebidas às refeições quando incluídas, são constituídas 
por água mineral ou vinho da casa ou refrigerantes. Quan-
do qualquer voo ou ligação de voos coincidir com horas de 
refeições, as mesmas não estão incluídas nos preços publi-
cados. “Suplemento individual” – significa um acréscimo 
de preço sobre o preço base. As reservas de quartos indi-
viduais são confirmadas dentro dos limites de uma razoá-
vel proporção entre individuais e duplos, resolvidas caso a 
caso. A categoria dos hotéis mencionada é determinada pela 
legislação do país de acolhimento. Alguns países não têm 
classificação oficial de estrelas *.    

BAGAGENS
A bagagem e demais haveres que o participante leve, não 
constituem contrato de transporte com a INATEL, enten-
dendo-se, para todo e qualquer efeito, que o participante 
os transporta e conserva consigo, por sua conta e risco, 
independentemente do meio de transporte em que são 
colocados. A INATEL não responde pela perda ou danos 
sofridos com a bagagem, por qualquer motivo, durante a 
viagem. Por isso, recomenda-se aos participantes que es-
tejam presentes em todas as operações de carga e descar-
ga da mesma e que façam seguro de bagagem.

DOCUMENTAÇÃO
Todos os participantes deverão possuir regularizada a res-
petiva documentação pessoal ou familiar: bilhete de iden-
tidade ou cartão do cidadão, passaporte, autorização para 
menores, vistos de entrada quando exigidos (com validade 
mínima de acordo com os requisitos do país), certificados 
de vacina, bem como restantes formalidades sanitárias 
(quando exigidas), etc.
A INATEL declina toda a responsabilidade caso algum for-
necedor ou autoridade recuse o embarque ou a entrada 
num país a qualquer participante por documentos inválidos 
ou esquecimento bem como outras razões de ordem parti-
cular, sendo por conta do participante qualquer gasto que 
daqui possa decorrer, aplicando-se nestas circunstâncias 
as condições estabelecidas para anulação ou desistência 
da viagem.
A organização da respetiva documentação está sempre a 
cargo do participante, não fazendo parte do preço da via-
gem.
Em caso de dúvida, os nossos serviços estão preparados 
para prestar esclarecimentos adicionais acerca dos docu-
mentos necessários.
No caso de viagens de grupo, com aviação, a documen-
tação da viagem só será entregue ao cliente, quando da 
emissão das passagens aéreas, de acordo com as indica-
ções das companhias aéreas. 

CONDIÇÕES ESPECIAIS À REALIZAÇÃO DA VIAGEM
Ao efetuar a reserva, o cliente garante que está em plenas 
condições de saúde para viajar e que o seu estado clini-
co não prejudicará a segurança e o conforto dos demais 
passageiros do grupo. Aos portadores de necessidades 
especiais ou mobilidade reduzida, considerando que os 
veículos e hotéis utilizados poderão não estar preparados 
para acomodar essas necessidades, devem os interessa-
dos contactar previamente a INATEL no sentido de apurar 
se os diferentes fornecedores podem garantir o serviço 
para benefício dos clientes.

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA CRIANÇAS
Os menores que tenham de se ausentar do País sem os pais 
devem fazer-se acompanhar de uma declaração de auto-
rização nos termos legais (consulte minuta numa qualquer 
Agência INATEL). Nas viagens aéreas em qualquer voo do-
méstico ou internacional, as crianças devem fazer-se acom-
panhar do cartão de cidadão / bilhete de identidade e passa-
porte consoante o destino (n.b.: cédula pessoal não aceite).

TAXAS DE AVIAÇÃO E PORTUÁRIAS
Em alguns aeroportos e portos existe o pagamento de uma 
taxa de embarque que, quando não expressamente incluída 
no preço, deve ser paga pelo participante, localmente. As 
taxas referidas estão sujeitas a alterações nos termos legais.

ALTERAÇÕES DE PROGRAMA
São da exclusiva responsabilidade da INATEL, os locais 
de partida e chegada, indicados nas viagens, não sendo 

permitidas, sem indicação prévia da Direção de Turismo, 
quaisquer alterações ao programa. A INATEL reserva o 
direito de alterar a ordem do percurso, substituir qual-
quer fornecedor, incluindo hotéis, por outros similares, 
ou alterar a data da viagem sempre que existam razões 
justificadas nos termos da lei. Se, circunstâncias impre-
vistas obrigarem à suspensão de qualquer viagem, os 
participantes inscritos terão direito ao reembolso do pa-
gamento efetuado. 

ALTERAÇÕES AO PREÇO
Os preços constantes do programa estão baseados nos 
custos dos serviços e taxas de câmbio vigentes à data 
de impressão do programa, pelo que estão sujeitos a al-
terações nos termos legais. Sempre que se verifique uma 
alteração ao preço da viagem, o participante será imedia-
tamente informado e convidado a, dentro do prazo que lhe 
for fixado, aceitar o aumento verificado ou anular a sua ins-
crição nos mesmos termos e condições que os previstos na 
rubrica “Impossibilidade de Cumprimento”.

MÍNIMO DE PARTICIPANTES
Caso não seja atingido o número mínimo de participantes 
exigido, a INATEL poderá cancelar a viagem, notificando o 
participante, pelo menos, com oito dias de antecedência, 
não havendo, neste caso, responsabilidade civil da INATEL, 
pela rescisão.

IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO
Se por factos não imputáveis à INATEL esta vier a ficar 
impossibilitada de cumprir algum serviço essencial cons-
tante do programa de viagem, tem o participante direito 
a desistir da viagem, sendo reembolsado de todas as 
quantias pagas, ou, em alternativa, aceitar uma alteração 
e eventual variação de preço. Se os referidos factos não 
imputáveis à INATEL vierem a determinar a anulação da 
viagem, pode o participante ainda optar por participar 
numa outra viagem organizada, de preço equivalente. Se 
a viagem organizada proposta em substituição for de pre-
ço inferior, será o participante reembolsado da respetiva 
diferença.

RECLAMAÇÕES
Somente serão consideradas as reclamações apresenta-
das por escrito à INATEL no prazo de 15 dias após o termo 
da prestação dos serviços. De acordo com a diretiva do 
Conselho da UE, as mesmas só poderão ser aceites desde 
que tenham sido participadas aos fornecedores dos servi-
ços durante o decurso da viagem, exigindo dos mesmos os 
respetivos documentos comprovativos da ocorrência.

EXCURSÕES OPCIONAIS
As excursões e visitas durante as viagens ou cruzeiros não 
incluídas nos programas e consideradas opcionais são da 
total responsabilidade do participante, não aceitando a 
INATEL nenhuma responsabilidade sobre o serviço pres-
tado.

OUTRAS CONDIÇÕES
1. É da exclusiva responsabilidade dos participantes a falta 

de pontualidade a todas as horas de partida. Aconselha-
-se comparência no local de partida, pelo menos, com 1 
hora de antecedência. 

2. Nas viagens efetuadas parcial ou totalmente em auto-
carro, os horários indicados após o início da viagem são 
aproximados, ressalvando-se quaisquer atrasos por mo-
tivos alheios.

3. Nas viagens que compreendem circuito de autocarro a 
numeração atribuída no recibo entregue ao participante 
poderá não se revestir de caráter fixo, podendo existir 
rotatividade de lugares.

4. Nas viagens com componente aérea, o mau tempo, gre-
ves ou outras situações excecionais, são consideradas 
circunstâncias extraordinárias, pelo que eventuais reem-
bolsos ficarão ao critério das companhias aéreas e de-
mais fornecedores.

5. Sempre que tal medida o justifique, a INATEL reserva-se 
no direito de anular a inscrição.

6. A INATEL incentiva os seus participantes a apresentarem 
as reclamações e sugestões que entendam fazer, contri-
buindo para melhorar a qualidade dos serviços presta-
dos e defender os interesses de todos.

7. Os preços mencionados nesta brochura incluem o IVA, 
Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa atual e são 
válidos até dezembro 2018, salvo indicação em contrário 
expressamente mencionada em cada itinerário.

8. A presente brochura não dispensa a leitura atenta do pro-
grama detalhado da viagem, dadas as eventuais altera-
ções de preço e programa que possam ocorrer.

NOTA
As presentes condições gerais podem ser complementa-
das por quaisquer outras específicas desde que devida-
mente informadas pela INATEL.




