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Programação para Grupos
Viagens com acompanhamento personalizado. 

Incentivos
Ideias originais a preços competitivos 
nas nossas unidades hoteleiras.

Espetáculos
Criamos viagens especiais a pensar 
em programas únicos e memoráveis.

Turismo de Natureza
Programas diferentes. Caminhadas,
aventura e desporto.

Viagens à sua medida
Apresente-nos a sua ideia, 
nós construímos a melhor solução.

O QUE FAZEMOS POR SI
Por um Turismo Responsável.

Notas

Os preços desta brochura são válidos para associados. Preços para não asso-
ciados acresce uma taxa de 20€/pessoa;

Os preços das viagens mencionados incluem seguro de viagem, taxas e IVA;

O valor das taxas de aviação ou marítimas está sujeito a alteração à data de 
emissão da documentação;

Nos preços mencionados não está incluído a taxa de serviço (10€) por reserva 
e despesas de carácter pessoal;

A presente brochura poderá sofrer alterações de preço e programa, pelo que 
não dispensa a leitura atenta do programa detalhado da viagem bem como as 
condições gerais do mesmo.

As viagens com destinos fora da zona Euro poderão sofrer alterações cambiais. 

Consulte regularmente a INATEL para obter informações sobre novas viagens.
Esteja atento(a) ao Jornal Tempo Livre e ao portal www.inatel.pt

Temos uma equipa a trabalhar para si para lhe oferecer mais 
destinos, com mais conforto e experiências que contam!

Viagens recomendadas 
para famílias

Viagem com
Especialista

Excelente relação 
preço/qualidade 

Património da Humani-
dade UNESCO

Transfer
opcional
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CIRCUITOS EM ESPANHA

SEVILHA E CÓRDOBA
 
06 A 12 MAIO
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO |  
COIMBRA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | SAN JUAN 
AZNALFARACHE
Saída em direção a Sevilha com almoço livre em 
circuito. Jantar e alojamento no hotel em San 
Juan de Aznalfarache.

2º DIA – SAN JUAN AZNALFARACHE | COR-
DÓBA | ECIJA | SAN JUAN AZNALFARACHE
Saída de manhã para visita guiada a Córdoba, 
situada nas margens do rio Guadalquivir e de-
clarada Património da Humanidade pela UNES-
CO. Destacamos a sua Mesquita Aljama, atual 
Catedral (entradas não incluídas), um exemplo 
da fusão entre a cultura islâmica e cristã. A mes-
quita foi consagrada como catedral cristã no 
mesmo ano em que Córdoba foi reconquistada. 
Visitaremos também o centro histórico e o Bair-
ro de la Judería. Almoço em restaurante local. 
Pela tarde, visita a Ecija, popularmente conheci-
da como a Cidade do Sol e a Cidade das Torres, 

considerada um dos centros artísticos mais im-
portantes da Andaluzia. Regresso ao hotel, para 
jantar e alojamento. 

3º DIA – SAN JUAN AZNALFARACHE | ITÁLI-
CA | SAN JUAN AZNALFARACHE | CARMONA 
| SAN JUAN AZNALFARACHE
De manhã, visita a Itálica e ao seu espetacular 
anfiteatro, um dos maiores do mundo. Cruzare-
mos os restos da muralha, começando um agra-
dável passeio onde poderemos apreciar o ser-
viço de abastecimento de águas. Regresso ao 
hotel para almoço. Pela tarde, visita a Carmona, 
cidade histórica, povoada desde a antiguidade 
por cartagineses, romanos e muçulmanos, sen-
do finalmente reconquistada por Fernando III, o 
Santo, convertida em residência de Pedro I, o 
Cruel, e sendo Felipe IV o que lhe deu o título de 
cidade, mantendo uma importante comunidade 
judaica, até 1395. Regresso ao hotel, jantar e 
alojamento. 

4º DIA – SAN JUAN AZNALFARACHE | SEVI-
LHA | SAN JUAN AZNALFARACHE
De manhã, visita guiada a Sevilha, bonita e inte-
ressante cidade, onde destacamos a catedral, a 
qual dizem ser a maior do mundo e onde está o 
túmulo de Cristóvão Colombo, a Torre del Oro, 
a Giralda, Património Mundial da UNESCO, 
o bairro típico deTriana, a Plaza de España, a 
Maestranza, uma verdadeira praça de touros e 
o Parque María Luisa. Regresso ao hotel para 

almoço. Tarde livre. Jantar e alojamento.  

5º DIA – SAN JUAN AZNALFARACHE | DOS 
HERMANAS | SAN JUAN AZNALFARACHE
Manhã livre. Após o almoço, no hotel, saída para 
visita a Dos Hermanas. A localidade deve o seu 
nome às irmãs Elvira e Estefanía de Nazareno, 
a quem se atribui a fundação da cidade. Daí 
que os seus habitantes se chamam nazarenos. 
Apesar do crescimento urbanístico, ainda se 
conservam alguns cultivos de azeitona e uvas, 
dedicados à elaboração do azeite e do vinho. 
Regresso ao hotel, jantar e alojamento. 

6º DIA – SAN JUAN AZNALFARACHE | LU-
CENA | SAN JUAN AZNALFARACHE | RUTE | 
SAN JUAN AZNALFARACHE
Saída pela manhã para visita a Lucena, rodeada 
de olival e vinha, que fazem parte da comarca 
Subbética (uma extensão de 159.190 hectares, 
que se encontra situada no sudoeste da provín-
cia de Córdoba). A Pérola de Sefarad ou a Cida-
de das Três Culturas, Lucena, com milhares de 
anos de história, oferece-nos um rico património 
histórico, artístico e cultural. Almoço no hotel. 
Durante a tarde, visita a Rute, também conhe-
cida como a Terra do Anis. Localizada em pleno 
Parque Natural das Serras Subbéticas, os seus 
arredores maravilham pela sua grande beleza 
paisagística, rodeada de rios, onde podemos 
visitar a nascente do rio de Hoz. Regresso ao 
hotel, jantar e alojamento.
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h7º DIA – SAN JUAN AZNALFARACHE | CIDA-
DES DE ORIGEM 
Regresso com almoço livre em circuito.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO ABRIL

Por pessoa em quarto duplo 513€
Suplemento de quarto individual 261€

// PREÇO MAIO

Por pessoa em quarto duplo 538€
Suplemento de quarto individual 265€

Inclui: circuito em autocarro; 6 noites de alojamento 
em hotel de 4*; ou similar; refeições: 5 almoços e 6 
jantares, com água e vinho; guia local em Córdoba 
e Sevilha, em Espanhol; assistente acompanhante; 
seguro de viagem.

Não inclui: taxa de serviço (10€); guias locais para as 
visitas (exceto se mencionado); quaisquer serviços 
não mencionados como incluídos.

LEÓN, ZAMORA, SALAMANCA 
E ARRIBAS DO DOURO
15 A 21 ABRIL
FARO | BEJA | GRÂNDOLA | ÉVORA
 
27 MAIO A 02 JUNHO
SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM
 
17 A 23 JUNHO
LEIRIA | COIMBRA | VISEU

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | LEÓN
Saída em direção a Léon, com almoço livre em 
circuito. Jantar e alojamento no hotel.

2º DIA – LEÓN | ASTORGA | LEÓN
De manhã, visita a León com guia local. Desde a 
Praça de Santo Domingo passearemos pelo que 
resta da muralha romana, passando pelas fa-
chadas do Palácio dos Guzmanes e pela famosa 
Casa Botines desenhada por Gaudí. Visitaremos 
a Torre del Gallo e a Basílica de San Isidoro com 
a porta do perdão para os peregrinos e a sua fa-
mosa festa das “cabezadas”. Cruzando o bairro 
gótico, chegaremos à catedral onde poderemos 
contemplar o seu exterior e as suas espetacula-
res cadeiras desenhadas pelo grande escultor 
Malinas. Passando por esta ampla rua, chega-
remos à Plaza Mayor. Tempo livre. Regresso 
ao hotel para almoço. À tarde, visita a Astorga, 
cidade romana por excelência, onde nos deli-
ciaremos com a Catedral Apostólica e o famoso 
Palácio dos Ventos, desenhado por Gaudí, entre 
outras preciosidades. Regresso ao hotel. Jantar 
e alojamento.

3º DIA – LEÓN | PONFERRADA | LAS MÉDU-
LAS | VILLAFRANCA DEL BIERZO | LEÓN
Excursão de dia completo visitando Ponferrada, 
Las Médulas, antiga exploração de ouro a céu 
aberto, e Villafranca del Bierzo. Almoço em res-
taurante local. Regresso ao hotel. Jantar e alo-
jamento.
 
4º DIA – LEÓN | ARRIBAS DO DOURO | MI-
RANDA DO DOURO | ZAMORA | SALAMANCA

De manhã, transfer para o Parque Natural das 
Arribas do Douro, onde embarcaremos num 
cruzeiro fluvial, a bordo do primeiro navio-aula 
da Estação Biológica Internacional. Inclui a in-
terpretação do canhão, a degustação de Vinho 
do Porto e a Exposição Didática Interativa com 
aves de rapina. Tempo livre em Miranda do Dou-
ro. Almoço em restaurante local. À tarde, visita a 
Zamora, com um passeio pelas ruínas do antigo 
castelo, pelo Portillo de la Traición e pela Puerta 
del Obispo. Contemplaremos ainda o exterior da 
catedral românica, finalizando na Plaza Mayor, 
onde se encontra a antiga Câmara Municipal. 
Chegada ao Hotel em Salamanca. Jantar e alo-
jamento.

5º DIA – SALAMANCA | ALBA DE TORMES | 
SALAMANCA
De manhã, visita a Alba de Tormes, ao Caste-
lo dos Duques de Alba, onde teremos a opor-
tunidade de assistir a uma demonstração de 
olaria, e ainda ao Mosteiro da Anunciação. No 
seu interior podemos ver a sala das relíquias, 
onde estão conservados o braço e o coração 
que pertenciam a esta Santa. Regresso ao hotel 
para almoço. Tarde livre no hotel. Jantar e alo-
jamento.

6º DIA – SALAMANCA
Manhã livre e almoço no hotel. De tarde, visita 
com guia local à emblemática cidade de Sala-
manca, declarada Património da Humanidade. 
Destaque para a sua Plaza Mayor, de estilo bar-
roco, onde conflui a Câmara Municipal, o con-
junto Catedrático e a Universidade, com a sua 
magnífica fachada do século XVI. Visita ao inte-
rior da Catedral Nova. Regresso ao hotel, para 
jantar e alojamento.

7º DIA – SALAMANCA | CIDADES DE ORIGEM
Regresso com almoço livre em circuito.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 461€
Suplemento de quarto individual 187€

Inclui: circuito em autocarro; 6 noites de alojamento 
em hotéis de 4*; refeições: 5 almoços e 6 jantares, 
com água e vinho; guias locais em León e Salaman-
ca; entrada no Parque das Médulas; visita a Alba de 
Tormes; cruzeiro fluvial pelas Arribas do Douro; assis-
tente acompanhante; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de serviço (10€); guias locais para as 
visitas (exceto se mencionado); quaisquer serviços 
não mencionados.

ISLA CANELA
 
13 A 19 MAIO
AVEIRO | COIMBRA | LEIRIA 
 
14 A 20 MAIO
GUARDA | COVILHÃ | FUNDÃO | CASTELO 
BRANCO
 
27 MAIO A 2 JUNHO
PONTA DELGADA (INCLUI VOO)
 
23 A 29 SETEMBRO
TERCEIRA ( INCLUI VOO)

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | ISLA CANELA
Saída em direção a Isla Canela com almoço livre 
em circuito. Jantar e alojamento no hotel.

2º DIA – ISLA CANELA | AYAMONTE | ISLA 
CRISTINA | ISLA CANELA
Pela manhã, saída para Ayamonte, uma tranquila 
cidade fronteiriça de pescadores, banhada pelo 
Guadiana, com uma vasta tradição comercial. 
Continuação com visita a Isla Cristina, conhecida 
pela sua grande tradição marítima e pesqueira, 
situada na costa de Huelva. Regresso ao hotel 
para almoço. Tarde livre. Jantar e alojamento.

3º DIA – ISLA CANELA | HUELVA | ISLA CA-
NELA
De manhã, visita a Huelva, a capital mais oci-
dental da província andaluza, situada na deno-
minada tierra llana, na confluência dos rios Tinto 
e Odiel. Destacam-se a Catedral de La Merced, 
a Igreja de São Pedro, a Ermida de La Soledad, 
o Gran Teatro e a arquitetura do Barrio Obrero. 
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Regresso ao hotel para almoço. Tarde livre, jan-
tar e alojamento.

4º DIA – ISLA CANELA | ALMONTE | EL ROCÍO 
| ISLA CANELA
Da parte da manhã, visita a Almonte, lugar de 
tradição, história, natureza e religião. Desta-
cam-se a Praça da Virgen del Rocío, a Igreja 
Paroquial de la Asunción e o edifício da Câmara 
Municipal. De seguida, visita à aldeia de El Ro-
cío, onde se localiza o Santuário da Virgen del 
Rocío, símbolo de grande admiração e devoção, 
que reúne cerca de um milhão de pessoas por 
ocasião da romaria. Regresso ao hotel para al-
moço. Tarde livre, jantar e alojamento.

5º DIA – ISLA CANELA | MOGUER | LA RÁBI-
DA | ISLA CANELA
Manhã livre. Almoço no hotel. Durante a tarde, vi-
sita a Moguer. Situada nas margens do rio Tinto, 
esta cidade conserva numerosos monumentos 
de interesse, como o Convento de Santa Clara, 
a Igreja de Nossa Senhora de Granada e a Casa-
-Museu de Juan Ramón Jiménez, Prémio Nobel 
da Literatura. Continuação da viagem para La 
Rábida e visita (incluída) ao conhecido Mosteiro 
de Santa María de La Rábida, um mosteiro fran-
ciscano erigido nos séculos XIV-XV. Visita (incluí-
da) ao Museu Muelle de las Carabelas, onde se 
encontram ancoradas as réplicas dos 3 navios 
dos Descobrimentos: Pinta, Niña e Santa María. 
Regresso ao hotel para jantar e alojamento.

6º DIA – ISLA CANELA | PUNTA UMBRÍA | 
ISLA CANELA
Saída em direção a Punta Umbría, atualmente 
um importante centro turístico, sobretudo devi-
do às suas esplêndidas praias. Esta localidade 
deve a sua origem à Torre Umbría, uma cons-
trução erigida no século XIV para fazer frente 
aos piratas berberes, que ameaçavam invadir 
a costa espanhola. Nesta região, encontram-se 
o Parque Natural Marismas del Odiel e a área 
natural de Los Enebrales, dois paraísos naturais 
de grande interesse ecológico. Regresso para 
o hotel para almoço. Tarde livre. Jantar e alo-
jamento.

7º DIA – ISLA CANELA | CIDADES DE ORIGEM
Regresso com almoço livre em circuito.

Mínimo 35 participantes.

// PREÇO (ORIGEM CONTINENTE)

Por pessoa em quarto duplo 449€
Suplemento de quarto individual 139€

Inclui: circuito em autocarro; 6 noites de alojamen-
to em hotel de 4*; refeições: 5 almoços e 6 jantares, 
com água e vinho; entradas: Mosteiro de la Rábida e 
Museu Muelle de las Carabelas; assistente acompa-
nhante; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de serviço (10€); guias locais para as 
visitas (exceto se mencionado); quaisquer serviços 
não mencionados.

// PREÇO (ORIGEM PONTA DELGADA)

Por pessoa em quarto duplo 748€
Suplemento de quarto individual 139€

Inclui: passagem aérea, em classe económica em 
voos SATA, transporte de 23 kg de bagagem (1 vo-
lume por passageiro); taxas de aviação no valor de 
€26,38; taxa de emissão de passagem aérea (15€/

pessoa); circuito em autocarro; 6 noites de aloja-
mento em hotel 4*; refeições: 5 almoços e 6 jantares, 
com água e vinho; entradas: Mosteiro de la Rábida e 
Museu Muelle de las Carabelas; assistente acompa-
nhante; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de serviço (10€); guias locais para as 
visitas (exceto se mencionado); quaisquer serviços 
não mencionados.

// PREÇO (ORIGEM TERCEIRA)

Por pessoa em quarto duplo 644€
Suplemento de quarto individual 139€

Inclui: passagem aérea, em classe económica em 
voos TAP, transporte de 23 kg de bagagem (1 volume 
por passageiro); taxas de aviação no valor de €23,37; 
taxa de emissão de passagem aérea (15€/pessoa); 
circuito em autocarro; 6 noites de alojamento em ho-
tel 4*; refeições: 5 almoços e 6 jantares, com água 
e vinho; entradas: Mosteiro de la Rábida e Museu 
Muelle de las Carabelas; assistente acompanhante; 
seguro de viagem.
Não inclui: taxa de serviço (10€); guias locais para as 
visitas (exceto se mencionado); quais-quer serviços 
não mencionados.

CASTILLA Y LÉON
6 A 12 MAIO
LISBOA | SETÚBAL | ÉVORA
 
20 A 26 MAIO 
SANTARÉM | LEIRIA | COIMBRA | VISEU

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | LEÓN 
Partida com destino a León. Almoço livre. Jantar 
e alojamento no hotel.

2º DIA - LEÓN | CASTRILLO DE LOS POLVO-
ZARES | ASTORGA | LEÓN
Pela manhã, visita a León, capital do reino na 
Idade Média, com guia local. A visita inclui a 
entrada na catedral, de estilo gótico, onde se 
encontra o Hospital de Peregrinos San Marcos, 
que atualmente é um hotel. Almoço típico cozido 
maragato, em Castrillo de los Polvozares. Pela 
tarde, visita a Astorga, antigo ponto estratégico 
da Vía de la Plata, caminho comercial que ligava 
a Espanha do norte à Espanha do sul, de Mérida 
a Astorga e que agora forma parte do Caminho 
de Santiago. Visita incluída ao Museu do Cho-
colate e ao Museu Romano. Regresso ao hotel, 
jantar e alojamento. 

3º DIA – LEÓN | VALLADOLID 
Durante a manhã, visita, com guia oficial, a Val-
ladolid, antiga capital de Espanha. O seu nome 
tem origem na expressão celta Vallis tolitum 
(Vale de Águas), já que pela cidade passa o Rio 
Pisuerga. Entrada no Museu Nacional de Escul-
tura e na catedral. check in e almoço no hotel. 
Tarde livre. Jantar e alojamento. 

4º DIA – VALLADOLID | BURGOS | ATAPUER-
CA | VALLADOLID 
Saída para visita, com guia local, a Burgos, onde 
se destaca a sua majestosa catedral, um templo 
gótico fundado por Fernando III, o Santo. Almo-
ço em restaurante local. Pela tarde, visita às Ja-
zigas de Atapuerca, um dos mais importantes 
locais do mundo, o lugar onde o Homem deu um 

salto na sua evolução, dando uma nova visão da 

nossa árvore genealógica. Este local é conside-

rado Património Mundial da Humanidade desde 

1997. Regresso a Valladolid. Chegada ao hotel 

para jantar e alojamento.

5º DIA – VALLADOLID | SEGÓVIA | ÁVILA | SA-

LAMANCA

Pela manhã, visita a Segóvia, com guia local, 

com a sua emblemática arquitetura erigida 

aquando do domínio romano. Visita ao Alcázar, 

impressionante fortaleza, e visita à catedral, 

também chamada “Dama de las Catedrales”. 

Almoço em restaurante local. Pela tarde, visita 

panorâmica com guia local, à cidade de Ávila, 

declarada, em 1985, pela UNESCO, Património 

Cultural da Humanidade. Passeio pelas suas fa-

mosas muralhas, passando pela catedral e pelo 

Convento de Santa Teresa. Saída para Salaman-

ca. Jantar e alojamento no hotel.

6º DIA – SALAMANCA  

Visita a Salamanca, com guia oficial. Declarada 

na sua totalidade, Património da Humanidade, 

cidade pitoresca, monumental e universitária, 

está repleta de igrejas, palácios, e casas nobres. 

Destacamos a Plaza Mayor, de estilo barroco, a 

Câmara Municipal, a Universidade, com a sua 

magnífica fachada do século XVI, e a Catedral 

Velha. Almoço no hotel. Durante a tarde, visita 

às duas catedrais. Continuação da visita por Sa-

lamanca e tempo livre. Regresso ao hotel para 

jantar e alojamento.

 

7º DIA – SALAMANCA | CIDADES DE ORIGEM 

Regresso com almoço livre em circuito.

Mínimo 35 participantes

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 449€
Suplemento de quarto individual 162€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de alojamento 

em hotel 4*, em León; 2 noites de alojamento em ho-

tel 4*, em Valladolid; 2 noites de alojamento em hotel 

4*, em Salamanca; refeições: 5 almoços e 6 jantares, 

incluindo almoço típico de cozido maragato, com 

água e vinho incluídos; guias locais em León, Segó-

via, Ávila, Burgos, Salamanca e Valladolid; entradas 

nos monumentos mencionados; assistente acompa-

nhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de serviço (10€); guias locais para as 

visitas (exceto se mencionado); quaisquer serviços 

não mencionados.
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ENCANTOS ANDALUZES: 
HISTÓRIA, GASTRONOMIA 
E PAISAGEM  // NOVIDADE

9 A 15 MAIO 
AVEIRO | COIMBRA | LEIRIA | LISBOA |  
SANTARÉM 

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | GRANADA 
Partida com destino a Granada com almoço livre 
em circuito. Jantar tardio e alojamento no hotel.
 
2º DIA – GRANADA  
Tendo sido a última cidade reconquistada pelos 
reis católicos, Granada possui um inconfundível 
aroma. Por toda a parte é visível o importante 
legado deixado pela cultura árabe, sobretudo 
na gastronomia, artesanato e urbanismo. De 
manhã, visita ao Alhambra, um dos monumen-
tos mais visitados de Espanha, declarado Patri-
mónio da Humanidade pela UNESCO. Mandado 
construir entre os séculos XIII e XV pelos reis da 
dinastia Nazarí, como fortaleza e palácio real, 
é, de facto, um dos principais conjuntos monu-
mentais da Europa. É composto pela Alcazaba, 
cidade militar amuralhada, pelos palácios e jar-
dins do Generalife, sendo na época a residência 
real de eleição no verão. Visita à catedral. Almo-
ço. De tarde, tempo livre. Jantar e alojamento. 
Nota: a ordem das visitas pode ser alterada de-
pendendo da decisão do guia local.
 
3º DIA – GRANADA | JAÉN | BAEZA | JAÉN 
Saída com direção a Jaén, província situada à 
porta da Andaluzia. Jaén reúne um paraíso in-
terior de serras e possui a maior extensão de 
espaços naturais protegidos de Espanha. De 
manhã, visita guiada à cidade, incluindo a sua 
catedral. É uma cidade que ocupa uma posição 
privilegiada numa colina coroada pelo Castelo 
de Sta. Catalina, construído por Fernando III, 
sobre uma antiga fortaleza árabe de onde se po-

dem observar fantásticas vistas sobre as serras 
circundantes. Almoço. A província de Jaén con-
ta com cerca de sessenta milhões de oliveiras. 
O azeite constitui o principal pilar económico e 
social desta província. Visita ao Museu da Cultu-
ra do Azeite em Baeza. Jantar e alojamento em 
hotel 4*, em Jaén. 
 
4º DIA – JAÉN | ÚBEDA | BAEZA | JAÉN 
De manhã, visita guiada a Úbeda. É uma cida-
de serena e elegante cuja beleza monumental 
tem como cenário a soberba Plaza de Vázquez 
Molina, uma das melhores obras do famoso 
arquiteto Vandelvira. Almoço em restaurante 
local.  Saída em direção à bela cidade poética 
de Baeza, que possui um impressionante patri-
mónio arquitetónico e monumental. Foi uma das 
cidades medievais mais ricas e importantes da 
Andaluzia. Continuação da visita com guia local.  
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.
 
5º DIA – JAÉN | CÓRDOVA  
Saída em direção a Córdova. Almoço no hotel. 
De tarde visita guiada à cidade, incluindo visita 
à Judiaria e à Mesquita/Catedral, um monumen-
to único, composto por uma mescla de estilos 
artísticos. Cidade milenária, declarada Patri-
mónio da Humanidade pela UNESCO, Córdova 
é nos nossos dias um importante legado vivo 
das diversas culturas que aqui viveram ao longo 
dos séculos, tendo-se destacado, no passado, 
como uma das cidades mais cultas da Europa. 
Jantar e alojamento em hotel de 4*, em Córdova.
 
6º DIA – CÓRDOVA | SEVILHA 
Saída para visita guiada à capital da Andaluzia. 
Sevilha é uma das cidades espanholas de maior 
importância histórica, cultural, artística, monu-
mental e económica. Almoço em restaurante 
local. Circuito turístico pela parte antiga, pas-
sando pela catedral gótica, Giralda, pelo bairro 
de Stª Cruz e, seguindo de encontro ao rio Gua-
dalquivir, pela Praça de Espanha, pelo Parque 
Maria Luísa, pela Av.  Colombo com a Torre del 
Oro, pela Praça de Touros E pela Ilha da Car-
tuja. Ingresso na catedral. Jantar no hotel. Em 
hora a combinar saída para poder assistir a um 

espetáculo único de flamenco. Regresso para 
alojamento no hotel.
 
7º DIA – SEVILHA | CIDADES DE ORIGEM 
Regresso com almoço livre em circuito.

Mínimo de 35 participantes

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 875€
Suplemento de quarto individual 257€

Inclui: 6 noites de alojamento em hotéis de 4*; circuito 
em autocarro de turismo; 11 refeições: 5 almoços e 6 
jantares, com bebidas incluídas; visitas com guia lo-
cal: Granada, Jaén, Úbeda, Baeza, Córdova e Sevilha; 
entradas: Granada (Catedral e Alhambra), Jaén (Ca-
tedral), Baeza (Museu da Cultura do Azeite), Córdova 
(Mesquita) e Sevilha (Catedral e espetáculo de flamen-
co); assistente acompanhante; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer serviços 
não mencionados.

GRANDE CIRCUITO 
CULTURAL DA 
ANDALUZIA  // NOVIDADE

12 A 19 MAIO
LISBOA | PORTO | FARO 
 
20 A 27 SETEMBRO
LISBOA | FARO 

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | MÁLAGA | 
ANTEQUERA 
Comparência no aeroporto. Assistência nas for-
malidades de embarque e partida com destino a 
Málaga (via Lisboa). Chegada e transporte para 
a cidade. Visita, com guia local, a Málaga, in-
cluindo entrada na sua emblemática Alcazaba, 
construída pelos árabes no séc. XI e no enigmá-
tico Museu Picasso. Foi nesta cidade que Pablo 
Picasso nasceu e criou parte da sua obra. Nesta 
visita poderá contemplar o acervo preservado 
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no Museu Palácio Buenavista. Almoço. Deixe-
-se encantar por esta cidade costeira, junto ao 
Mar Mediterrâneo, onde ruas, igrejas e praças 
formam um interessante conjunto. Partida para 
Antequera. Jantar e alojamento em hotel 4*. 
 
2º DIA – ANTEQUERA | RONDA | ANTEQUERA
De manhã, partida para Ronda, o coração da 
mais fascinante serrania da Andaluzia, a Serra 
das Neves. Pequenas aldeias brancas e uma 
geografia abrupta vão deixar-nos deslumbra-
dos. A Ponte Nova, construída no séc. XVIII, 
e a Praça de Touros, a mais antiga e maior do 
mundo, são os símbolos da cidade. Almoço em 
Ronda. De tarde, visitaremos a Praça de Touros. 
Regresso a Antequera para jantar e alojamento. 
 
3º DIA – ANTEQUERA | GRANADA 
Este dia será dedicado a conhecer Antequera, 
cidade de grande riqueza cultural e económica. 
O seu conjunto histórico é composto por mais 
de meia centena de monumentos, que datam da 
Idade do Bronze. Coroada pelo seu Castelo e 
pela Basílica de Santa María, destaca-se tam-
bém o seu centro histórico com igrejas, conven-
tos, palácios, arcos, eremitas e casas senho-
riais. Almoço em restaurante local. Partida para 
Granada, uma cidade deslumbrante que ficará 
na sua memória. Jantar e alojamento no hotel.
 
4º DIA – GRANADA 
De manhã, partimos à descoberta de Granada, 
o último reduto muçulmano na Península Ibéri-
ca. Conquistada pelos Reis Católicos, em 1492, 
tem uma herança inigualável e merecedora de 
uma visita atenta, que o surpreenderá. Começa-
remos pelo Alhambra e pelos Jardins do Gene-
ralife. O Alhambra, mandado construir entre os 
séculos XIII e XV pelos reis da dinastia Nazarí, 
foi declarado Património da Humanidade pela 
UNESCO. Sendo em simultâneo uma fortaleza 
e um palácio real, é, de facto, um dos principais 
conjuntos monumentais da Europa. Almoço em 
Granada. Restante tarde livre. Jantar no hotel. 
Nesta noite, iremos assistir a um espetáculo de 
flamenco num ambiente genuíno, numa cueva. 
Não pode perder esta emoção vivida, dançada 
e cantada! Regresso para alojamento no hotel.
 
5º DIA – GRANADA | CÓRDOVA 
De manhã, saída para Córdova. Visita guiada à ci-
dade, incluindo a Judiaria e a Mesquita/Catedral, 

um monumento único, composto por uma mes-
cla de estilos artísticos. Cidade milenária, decla-
rada Património da Humanidade pela UNESCO, 
Córdova é, nos nossos dias, um importante lega-
do vivo das diversas culturas que aqui viveram ao 
longo dos séculos, tendo-se destacado, no pas-
sado, como uma das cidades mais cultas da Eu-
ropa. Almoço. Aproveite algum tempo livre para 
melhor desfrutar da cidade. Regresso ao hotel 
para jantar e alojamento. 
 
6º DIA – CÓRDOVA | SEVILHA
Partida de Córdova pela manhã em direção à ca-
pital da Andaluzia. Sevilha é uma das cidades es-
panholas de maior importância histórica, cultural, 
artística, monumental e económica. Almoço em 
restaurante local. Circuito turístico pela parte anti-
ga, passando pela Catedral gótica, a Giralda, pelo 
bairro de Stª Cruz e, seguindo de encontro ao rio 
Guadalquivir, pela Praça de Espanha, pelo Par-
que Maria Luísa, pela Av. Colombo com a Torre 
del Oro, pela Praça de Touros e pela ilha da Car-
tuja. Ingresso na catedral de Sevilha, na Giralda 
e no Alcazar. Uma trilogia monumental que não 
pode perder. Jantar e alojamento em hotel de 4*.
 
7º DIA – SEVILHA 
Dia inteiramente livre para atividades de caráter 
pessoal, passeios, visitas a museus ou compras 
na capital da Andaluzia. Almoço livre. Sugeri-
mos que se delicie com umas típicas tapas. Ao 
final do dia, saída para poder assistir a um es-
petáculo único e típico de flamenco, com jantar 
incluído. Regresso para alojamento no hotel.
 
8º DIA – SEVILHA | ELVAS | CIDADES DE ORI-
GEM
De manhã, regresso com paragem para almoço 
na belíssima cidade monumental de Elvas, uma 
cidade com características históricas e patrimo-
niais únicas, tendo sido classificada pela UNES-
CO, como Património Mundial devido às suas 
fortificações do séc. XVII e XVIII. Transbordo de 
autocarros para continuação da viagem rumo a 
Faro ou ao Porto (via Lisboa). 

NOTA: Viagens de ida para Espanha com partida 
de avião para sua maior comodidade. As viagens 
de regresso são efetuadas em autocarro para Lis-
boa | Porto e Faro (mínimos de 10 passageiros). 
Na viagem de setembro, a primeira noite será em 
Mijas ao invés de Antequera. 

Mínimo de 35 participantes

// PREÇO MAIO

Por pessoa em quarto duplo 1.214€
Suplemento de quarto individual 196€

// PREÇO SETEMBRO

Por pessoa em quarto duplo 1.106€
Suplemento de quarto individual 203€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Málaga; 7 noites de 
alojamento em hotéis de 4*; circuito em autocarro; 
refeições: 7 jantares e 7 almoços, com bebidas incluí-
das; guias locais: Málaga, Ronda, Antequera, Grana-
da, Córdova e Sevilha; entradas: Málaga (Alcazaba, 
Museu Picasso), Antequera (Museu); Ronda (Praça 
de Touros), Granada (Alhambra e espetáculo), Cór-
dova (Mesquita) e Sevilha (Catedral, Giralda, Alcazar 
e espetáculo de flamenco); taxas de aviação: 61€ 
(Lisboa) sujeitas a alteração até emissão de bilhetes; 
assistente acompanhante; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); suplemento de 
saída do Porto ou Faro: 12€ por pessoa; quaisquer 
serviços não mencionados.

COSTA DO SOL
13 A 19 MAIO
BRAGANÇA | COVILHÃ | PORTALEGRE
 
3 A 9 JUNHO
VILA REAL | VISEU | GUARDA | COVILHÃ |  
CASTELO BRANCO 
 
23 A 29 SETEMBRO
SANTARÉM | LISBOA | ÉVORA | BEJA | FARO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | FUENGIROLA
Saída com destino a Fuengirola com almoço li-
vre em circuito. Jantar e alojamento no hotel.

2º DIA – FUENGIROLA | NERJA |
FUENGIROLA
De manhã, visita à Cueva de Nerja, famosas gru-
tas pré-históricas de estalactites e estalagmites. 
Continuação da visita até à pequena cidade de 
Nerja e passeio a pé pelas suas típicas ruas de 
comércio, terminando no miradouro mais co-
nhecido como o Balcão da Europa. Regresso 
ao hotel para almoço. Tarde livre. Jantar e alo-
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jamento.

3º DIA – FUENGIROLA | MÁLAGA |  
FUENGIROLA
Manhã livre e almoço no hotel. À tarde, visita 
a Málaga, uma bela cidade costeira, berço do 
génio universal Pablo Ruíz Picasso, onde pode-
remos conhecer uma parte da sua vida e obra. 
Do património histórico-artístico de Málaga 
destacam-se as urbes romana e árabe, com 
o Teatro Romano e a Alcazaba, a Plaza de la 
Constitución, a Catedral de Santa María de La 
Encarnación, conhecida como La Manquita, o 
Palácio Episcopal, a Igreja do Sacrário, as ruas, 
os mercados e estabelecimentos culturais que 
formam um interessante conjunto. Regresso ao 
hotel para jantar e alojamento.

4º DIA – FUENGIROLA | ANTEQUERA | MAR-
BELLA | PUERTO BANÚS | FUENGIROLA
Pela manhã, visita a Antequera, cidade de grande 
riqueza cultural e económica. O seu conjunto his-
tórico é composto por mais de meia centena de 
monumentos e edifícios que datam da Idade do 
Bronze. Coroada pelo seu castelo e pela Basílica 
de Santa María, destaca-se também o seu centro 
antigo, as igrejas, os conventos, os palácios, os 
arcos, as portas, as eremitas e as casas senho-
riais. Regresso ao hotel para almoço. De tarde, 
visita a Marbella, lugar de veraneio de muitos fa-
mosos. Continuação da visita até Puerto Banús 
e à sua impressionante marina. Tempo livre para 
compras ou outra atividade de carácter pessoal. 
Regresso ao hotel para jantar e alojamento.

5º DIA – FUENGIROLA
Dia inteiramente livre para atividades de carác-
ter pessoal, com estadia em regime de pensão 
completa no hotel.

6º DIA – FUENGIROLA | MIJAS | FUENGIROLA
De manhã, visita a Mijas, localidade tipicamente 
andaluza. A sua condição de povoação serrana 
soube ajustar-se na perfeição às várias urbani-
zações turísticas, como La Cala de Mijas, Ri-
viera, Miraflores e Calahonda, com um total de 
12km de praias douradas. O seu centro histórico 
é um labirinto de ruas estreitas, ladeadas por ca-
sas caiadas, e o seu enquadramento na encosta 
da montanha permite-lhe desfrutar da deslum-
brante vista para o litoral. Regresso ao hotel 
para almoço. Tarde livre. Jantar e alojamento.

7º DIA – FUENGIROLA | CIDADES DE ORIGEM
Regresso com almoço livre em circuito.

Mínimo 35 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 400€
Suplemento de quarto individual 146€

Inclui: transporte em autocarro de turismo; 6 noites 
de alojamento em hotel de 4*; refeições: 5 almoços 
e 6 jantares, com água e vinho incluídos; entrada na 
Cueva de Nerja; assistente acompanhante; seguro de 
viagem.
Não inclui: taxa de serviço (10€); guias locais para as 
visitas (exceto se mencionado); quaisquer serviços 
não mencionados.

GRANDE CIRCUITO DO 
NORTE DE ESPANHA
27 MAIO A 2 JUNHO
VIANA DO CASTELO | BRAGA | VILA REAL
 
3 A 9 JUNHO
LISBOA | SANTARÉM | COIMBRA | VISEU
 
10 A 16 JUNHO
SETÚBAL | LEIRIA | AVEIRO | PORTO
 
16 A 22 SETEMBRO
GUARDA | COVILHÃ | FUNDÃO | CASTELO 
BRANCO | PORTALEGRE

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | NOJA
Saída em direção a Noja, com almoço livre em 
circuito. Jantar e alojamento no hotel.

2º DIA – NOJA | PICOS DE EUROPA | FUENTE 
DÉ | MOSTEIRO DE LIÉBANA | NOJA
Pela manhã, saída com destino aos Picos de Eu-
ropa. O percurso realiza-se pelo desfiladeiro da 
Hermida até Fuente Dé, onde poderá subir de 
teleférico para admirar a vista desde o Mirador 
del Cable (opcional). De seguida, visitamos o 
Mosteiro de Santo Toríbio de Liébana, lugar que 
conserva o maior fragmento da Cruz de Cristo, o 
Lignum Crucis. Regresso ao hotel para almoço. 
Tarde livre. Jantar e alojamento.

3º DIA – NOJA | BILBAO | NOJA
Manhã livre. Almoço no hotel. Da parte da tarde, 
visita a Bilbao com guia local. Visitamos a Cate-
dral de Santiago, a Basílica de Begoña, o Mer-
cado de la Ribera e o exterior do Teatro Arriaga. 
Regresso ao hotel, para jantar e alojamento.

4º DIA – NOJA | SAN SEBASTIÁN | GETARIA 
| NOJA
Visita de dia inteiro a San Sebastián. Passeio a 
pé pela cidade com guia local, no qual pode-
remos admirar a baía e a Praia da Concha, a 
escultura El Peine del Viento do artista basco 
Eduardo Chillida, a Catedral do Bom Pastor e 
a cidade antiga. Almoço em restaurante local. 
De seguida, visitamos o Museu da Sidra Basca, 
em Astigarraga e, ainda, visita a Getaria, uma 
encantadora vila piscatória. Regresso ao hotel. 
Jantar e alojamento.

5º DIA – NOJA | SANTANDER | NOJA | LARE-
DO | LIMPIAS | LIENDO | NOJA
De manhã, visita a Santander com guia local. 
É uma das cidades mais elegantes e belas da 
costa norte de Espanha. Regresso ao hotel para 
o almoço. De tarde, continuamos para Laredo 
e Limpias. Visita (incluída) ao Parque da Arma-
da Espanhola, ao Museu das Espadas e à Igreja 
Paroquial de São Pedro. Segue-se para Liendo, 
com visita ao Centro de Interpretação do Bos-
que e Arvoredo. Regresso ao hotel. Jantar e alo-
jamento.

6º DIA – NOJA | ARGOÑOS | SANTOÑA | NOJA 
| CASTRO URDIALES | NOJA
Da parte da manhã, visita a Argoños. O seu es-
tuário contém ecossistemas de alto interesse 
ecológico, protegidos no Parque Natural de las 
Marismas de Santoña. Visita ao Centro de Inter-
pretação do Moinho de Jado e ao Museu Naval. 
Continuação para Santoña e visita à Igreja de 
Santa María del Puerto. De seguida continuamos 
para visita a uma fábrica típica de conservas de 
anchovas. Regresso ao hotel para almoço. Pela 
tarde, saída para visita a Castro Urdiales e pas-
seio pela zona histórica da cidade, incluindo vi-
sita à Igreja de Santa María de la Asunción. Re-
gresso ao hotel para jantar e alojamento.
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7º DIA – NOJA | CIDADES DE ORIGEM
Regresso com almoço livre em circuito.

Mínimo 35 participantes

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 449€
Suplemento de quarto individual 163€

Inclui: circuito em autocarro; 6 noites de alojamen-
to em hotel de 4*; refeições: 5 almoços e 6 jantares, 
com água e vinho incluídos; guias locais em Bilbao, 
San Sebastián e Santander; entradas: Igreja de Santa 
María de la Asunción, Mosteiro de Santo Toríbio de 
Liébana, Catedral de Santiago, Basílica de Begoña, 
Mercado de la Ribera, Museu da Sidra Basca, Parque 
da Armada Espanhola, Museu das Espadas, Centro 
de Interpretação do Bosque e Arvoredo, Centro de 
Interpretação do Moinho de Jado, Museu Naval e 
Igreja de Santa Maria del Puerto; visita e degustação 
em conserveira de anchovas; assistente acompa-
nhante; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de serviço (10€); guias locais para as 
visitas (exceto se mencionado); quaisquer serviços 
não mencionados.

TOLEDO E CUENCA: 
SURPREENDENTES! 
// NOVIDADE

08 A 11 JULHO
BRAGANÇA | VILA REAL | VISEU | GUARDA 
 
05 A 08 OUTUBRO 
FARO | BEJA | ÉVORA | PORTALEGRE |  
CASTELO BRANCO   

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

2º DIA – TOLEDO | CUENCA
De manhã, visita guiada a Toledo, cidade Pa-
trimónio Mundial de grande importância históri-
ca, cultural e monumental. Panorâmica exterior 
e percurso pelo centro histórico com visita à fa-
mosa Catedral e Igreja de S. Tomé. Almoço livre 
em Toledo. De tarde, saída para Cuenca. Jantar 
e alojamento em hotel 4*.
 
3º DIA – CUENCA
Visita guiada à cidade. Cuenca situa-se na parte 
oriental da meseta castelhana. São as famosas e 
pitorescas “casas colgadas”, ex-libris da cidade, 
inserindo-se numa excecional paisagem natural 
e urbana, de uma terra diferente, surpreendente 
e pouco conhecida. Almoço. De tarde, passeio 
à Serra de Cuenca. Visita à “Cidade Encantada”, 
parque geológico com as suas formas originais. 
Jantar e alojamento no hotel.
 
4º DIA – CUENCA | REGRESSO 
Regresso com almoço livre em circuito.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO JULHO

Por pessoa em quarto duplo 306€
Suplemento de quarto individual 73€

// PREÇO OUTUBRO

Por pessoa em quarto duplo 365€
Suplemento de quarto individual 107€

Inclui: 3 noites de alojamento em hotéis de 4*; cir-
cuito em autocarro; 4 refeições: 3 jantares e 1 almo-
ço; visitas com guia local: Toledo, Cuenca e Serra de 
Cuenca; entradas: Catedral/Igreja de S. Tomé, Ca-
tedral em Cuenca e "Cidade Encantada"; assistente 
acompanhante; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às refei-
ções; quaisquer serviços não mencionados.

 

PAÍS BASCO
2 A 8 SETEMBRO
SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM

 
16 A 22 SETEMBRO
COIMBRA | VISEU | VILA REAL

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | AREATZA
Saída em direção a Areatza com almoço livre em 
circuito. Jantar e alojamento no hotel.

2º DIA – AREATZA | BERMEO | AREATZA | 
GUERNICA | AREATZA
Da parte da manhã, visita a Bermeo, uma típi-
ca povoação marinheira, fundada em 1236, que 
preserva uma grande herança histórica e cultu-
ral. Como prova disso, destaca-se o seu centro 
histórico, com uma quantidade significativa de 
monumentos de interesse histórico-artístico, 
bem como as suas encantadoras ruas ladeadas 
de casas de pescadores com reminiscências 
medievais, as praças e o porto antigo. Regresso 
ao hotel para almoço. De tarde, visita a Guer-
nica. Enquadrada na área natural de Urdaibai, 
alberga o lugar onde se realizavam as reuniões 
das Juntas Gerais de Biscaia, sob o carvalho 
conhecido como a “Árvore de Guernica”. O seu 
bombardeamento durante a Guerra Civil inspi-
rou a famosa pintura de Pablo Picasso. Visita à 
Casa das Juntas. Regresso ao hotel para jantar 
e alojamento.

3º DIA – AREATZA | BERGARA | MONDRA-
GÓN | AREATZA
Pela manhã, visita a Bergara, cujo centro históri-
co foi declarado Conjunto Monumental em 2003. 
Visita à Plaza de San Martin, ao exterior da Casa 
Jáuregi, à Igreja de São Pedro de Ariznoa e ao 
edifício da Câmara Municipal. De seguida, visita 
a Mondragón e ao seu bairro medieval, cerca-
do por um muro, que inclui a Igreja de São João 
Baptista, o Convento de São Francisco, o edifí-
cio barroco da Câmara Municipal e o Palácio de 
Bañez de Artazubiaga. Regresso ao hotel para 
almoço. Tarde livre, jantar e alojamento.

4º DIA – AREATZA | VITORIA | AREATZA
Manhã livre e almoço no hotel. À tarde, visita a 
Vitoria com guia local, onde se destacam o Pa-
lácio de Montehermoso, o Palácio de Escoriaza-
-Esquivel, a Catedral de Santa Maria, a Catedral 
de Maria Imaculada, o Antigo Hospício, a Casa 
del Cordón, o Palácio de Ajuria-Enea, entre 
tantas outras igrejas, basílicas e conventos de 
grande interesse. Regresso para jantar e aloja-
mento.

5º DIA – AREATZA | SAN SEBASTIÁN | GETA-
RIA | AREATZA
De manhã, visita a San Sebastián. Passeio a 
pé pela cidade com guia local, durante o qual 
podemos admirar a baía e a Praia da Concha, 
a escultura El Peine del Viento do artista basco 
Eduardo Chillida, a Catedral do Bom Pastor e a 
cidade antiga. Almoço em restaurante local. De 
seguida, visita a Getaria, uma encantadora vila 
piscatória. Regresso ao hotel, para jantar e alo-
jamento.
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6º DIA – AREATZA | BILBAO | GETXO | POR-
TUGALETE | AREATZA
De manhã, visita a Bilbao com guia local, visi-
tando a Basílica de Nossa Senhora de Begoña 
(visita incluída ao seu interior), o Mirador de Ar-
txanda, o Bairro de Deusto, o centro histórico e 
as Sete Ruas, bem como o exterior do famoso 
Museu Guggenheim e o Mercado de La Ribera. 
Almoço em restaurante local. De tarde, visita pa-
norâmica a Getxo, chegada à Ponte de Vizcaya, 
a partir de onde se atravessará o estuário de 
barco até Portugalete. Visita ao exterior da Ba-
sílica de Santa María, Torre Salazar e Convento 
de Santa Clara. Regresso ao hotel para jantar e 
alojamento.

7º DIA – AREATZA | BILBAO | CIDADES DE 
ORIGEM
Manhã livre em Bilbao. Em hora a indicar, re-
gresso com almoço livre em circuito.

Mínimo 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 478€
Suplemento de quarto individual 182€

Inclui: circuito em autocarro; 6 noites de alojamento 
em hotel de 3*; refeições: 5 almoços e 6 jantares com 
água e vinho incluídos; guias locais em Vitoria, San 
Sebastián e Bilbao; entradas: Casa das Juntas em 
Guernica, Basílica de Nossa Senhora de Begoña e 
Mercado da Marinha em Bilbao; passagem de barco 
para Portugalete; assistente acompanhante INATEL 
durante toda a viagem; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de serviço (10€); guias locais para as 
visitas (exceto se mencionado); quaisquer serviços 
não mencionados.

CARTAGINESES E 
ROMANOS – FÉRIAS NA 
COSTA CÁLIDA      
// NOVIDADE

21 SETEMBRO A 01 OUTUBRO 
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO | AVEIRO

 
21 SETEMBRO A 01 OUTUBRO
SANTARÉM | LISBOA | SETÚBAL | ÉVORA

1º DIA –  CIDADES DE ORIGEM | MADRID
Partida com destino a Madrid. Almoço livre em 
circuito. Jantar e alojamento no hotel. 
 
2º DIA – MADRID | CARTAGENA 
De manhã, visita panorâmica a Madrid e con-
tinuação da viagem com destino a Cartagena. 
Almoço incluído em circuito. Chegada a Carta-
gena para jantar e alojamento em hotel 4*. 
 
3º DIA – CARTAGENA
Estada em regime de pensão completa. Ida ao 
Festival Cartagineses e Romanos. Experiencie 
uma aula de história ao vivo. Mais de quatro mil 
cartaginenses participam nesta iniciativa, que 
começou em 1990, para reviver os aconteci-
mentos da segunda Guerra Púnica, ocorrida há 
mais de 2200 anos. Durante estas festividades, 
os feitos heroicos são representados, criando 
uma atmosfera mágica para os habitantes e tu-
ristas que visitam esta cidade. Alojamento.
  

4º DIA – CARTAGENA
Pensão completa no hotel. Visita a Cartagena 
com guia local e entrada no Teatro Romano. 
Alojamento.
 
5º DIA – CARTAGENA | MÚRCIA | CARTAGENA
Pensão completa no hotel. De manhã, partida 
para Múrcia, fundada pelos Muçulmanos, tendo 
chegado a ser a capital de Al-Andalus no século 
XIII. Visita à cidade com guia local e entradas no 
casino. Alojamento.
 
6º DIA – CARTAGENA | CARAVACA DE LA 
CRUZ | CARTAGENA
De manhã, saída para visita de dia inteiro a Ca-
ravaca de la Cruz, considerada cidade Santa, 
lugar de peregrinos e viajantes que buscam um 
local inspirador. Almoço em restaurante local. 
Visita ao Museu dos Cavalos do Vinho. Regres-
so para jantar e alojamento.
 
7º DIA – CARTAGENA | LA MANGA DEL MAR 
MENOR | CARTAGENA
Pensão completa no hotel. Durante a manhã, vi-
sita a La Manga del Mar Menor, importante loca-
lidade balnear. Regresso ao hotel. Restante dia 
livre para desfrutar de Cartagena e do Festival 
Cartagineses e Romanos. Alojamento. 
 
8º e 9º DIAS – CARTAGENA
Dias inteiramente livres na cidade, em regime 
de pensão completa. Desfrute da cidade ou das 
praias de areia branca e dourada da Costa Cá-
lida.
 
10º DIA – CARTAGENA | TOLEDO
Manhã livre para desfrutar de Cartagena. De 
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tarde, saída com destino a Toledo para jantar e 
alojamento. 
 
11º DIA – TOLEDO | CIDADES DE ORIGEM
De manhã, saída para visita panorâmica a To-
ledo. Perfeitamente localizada no topo de uma 
montanha cercada pelo Rio Tejo, Toledo impres-
siona com as suas belezas naturais, prédios 
grandiosos e a sua arquitetura de influências 
árabe e gótica. Almoço e continuação da viagem 
de regresso.

NOTA: A viagem com origem em Santarém tem a 
primeira noite em hotel 3* com jantar em Córdova 
(ao invés de Madrid).

Mínimo de 35 participantes

// PREÇO VIANA DO CASTELO

Por pessoa em quarto duplo 1.078€
Suplemento de quarto individual 330€

// PREÇO SANTARÉM 

Por pessoa em quarto duplo 1.083€
Suplemento de quarto individual 333€

Inclui: 10 noites de alojamento em hotéis de 4* (ex-
ceto o grupo com origem em Santarém tem uma noi-
te em hotel de 3* em Córdova); circuito em autocarro 
de turismo; refeições: 10 jantares e 10 almoços com 
bebidas incluídas; visitas panorâmicas com guia lo-
cal: Madrid, Cartagena, Múrcia, Caravaca de la Cruz, 
La Manga e Toledo; entradas: Teatro Romano em 
Cartagena, casino em Múrcia e Museu dos Cavalos 
do Vinho em Caravaca de la Cruz; assistente acom-
panhante; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer serviços 
não mencionados.

ROTA  DE D. QUIXOTE 
DE LA MANCHA E DO 
AÇAFRÃO  
// NOVIDADE

25 A 30 OUTUBRO
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO | AVEIRO 
| VISEU | GUARDA 
 
COIMBRA | LEIRIA | SANTARÉM | LISBOA | SE-
TÚBAL | ÉVORA
 
1º DIA - CIDADES DE ORIGEM | TOLEDO
Saída com destino a Toledo, com almoço livre 
em circuito. Jantar e alojamento no hotel.
 
2º DIA - TOLEDO | ESQUIVIAS | TOLEDO
Visita a Toledo, cidade declarada Património da 
Humanidade em 1987, pela UNESCO, uma vez 
que é praticamente impossível, caminhar pelas 
ruas sem tropeçar com uma igreja mudéjar ou gó-
tica, uma mesquita, um edifício de raiz visigótica 
ou romana, uma sinagoga ou um palácio renas-
centista. Visita guiada ao centro histórico, com 
destaque para a Catedral, de estilo essencialmen-
te gótico, um dos monumentos mais importantes 
do mundo. Almoço livre. Sugerimos perdiz estu-
fada, o prato mais emblemático da região, bem 
como, os doces tradicionais “mázapan. À tarde, 
saída para visitar a Casa Museu de Cervantes em 
Esquivias. A esposa de Miguel de Cervantes era 

natural desta povoação e aqui residiram, numa 
casa de típica construção labriega do séc. XVI. 
Regresso a Toledo, jantar e alojamento.
 
3º DIA - TOLEDO | CONSUEGRA | MADRIDE-
JOS | TOLEDO
Pela manhã partida para Consuegra para visita 
a um campo de açafrão, visita guiada ao castelo 
e a um moinho de vento Bolero. Esta pequena 
localidade vive um ambiente onde a Rosa do 
Açafrão é rainha e se celebra a dança e o folclo-
re. Continuação para Madridejos para visita ao 
Museu do Açafrão e Etnográfico, localizado no 
antigo Convento dedicado a S. Francisco e onde 
se pode aprender sobre o processo de cultivo, 
colheita e venda do “ouro vermelho” com múl-
tiplos fins gastronómicos, medicinais e outros. 
Almoço livre entre visitas para melhor desfrutar 
dos festejos nestas localidades. Regresso para 
jantar e alojamento no hotel.
 
4º DIA - TOLEDO | EL TOBOSO | CAMPO DE 
CRIPTANA | ALMAGRO | CIUDAD REAL
Saída para El Toboso, localidade onde viveu 
Dulcineia, passeando pelas paisagens quixotes-
cas de Mora, Tembleque e Villacañas (onde se 
destacam os “Silos”, vivendas subterrâneas ain-
da em uso atualmente). Em El Toboso visita ao 
Museu Cervantino onde estão expostas nume-
rosas edições da obra Dom Quixote de la Man-
cha e visita à Casa de Dulcineia. Continuação 
para Campos de Criptana, tempo para apreciar 
a panorâmica dos Moinhos de Vento, os famo-
sos, gigantes que D. Quixote de la Manha co-
rajosamente enfrentou. Visita ao Museu Molinos 
de Viento e das “vivendas cueva”. Almoço em 
restaurante. Depois do almoço continuação até 
Almagro, uma das cidades mais importantes de 
Ciudad Real. Tempo livre no centro histórico. Em 
hora a indicar continuação para Ciudad Real. 
Jantar e alojamento.
 
5º DIA - CIUDAD REAL | VILLANUEVA DE LOS 
INFANTES | CIUDAD REAL
Visita a Ciudad Real, cidade muito rica histori-
camente, uma vez que já na Idade Média era ha-
bitada por cristãos, mouros e judeus. Destaque 

para a Catedral de Sta. Maria del Prado, onde 
se encontra patente uma combinação de estilos 
que vão desde o séc. XIII ao XIX. A Plaza Mayor, 
é o local ideal para experimentar o vinho e queijo 
na região de La Mancha. Almoço em restauran-
te. Saída para visita a Villanueva de los Infantes, 
onde predomina a arquitetura renascentista e 
barroca. Porém, o ex-libris é a casa de D. Diego 
de Miranda, que segundo a lenda foi o famoso, 
“Caballero del Verde Gabán”, cujas façanhas fo-
ram descritas por Cervantes como sendo de D. 
Quixote de la Mancha. Regresso a Ciudad Real. 
Jantar e alojamento.
 
6º DIA - CIUDAD REAL | CIDADES DE ORIGEM 
Regresso com almoço livre em circuito.

NOTA: A viagem com origem em Coimbra reali-
za-se pela ordem inversa e não contempla ida a 
Esquivias e visita ao Museu Cervantino.

Mínimo de 35 participantes

// PREÇO VIANA DO CASTELO

Por pessoa em quarto duplo 612€
Suplemento de quarto individual 151€

// PREÇO COIMBRA

Por pessoa em quarto duplo 599€
Suplemento de quarto individual 144€

Inclui: circuito em autocarro; 5 noites de alojamento 
em hotéis de 4* e 3*; 7 refeições: 2 almoços e 5 jan-
tares; bebidas incluídas (água e vinho); meio-dia de 
visitas com guia local em Toledo, Ciudad Real, Villa-
nueva de los Infantes, Campos de Criptana, El Tobo-
so, Consuegra; Entradas: Casa de Dulcineia (Museu 
Cervantino – apenas para a viagem com origem em 
Viana do Castelo), Catedral de Ciudad Real, Moinhos 
de vento e Viviendas Cueva, Catedral de Toledo e 
Santo Tomé; assistente acompanhante; seguro de 
viagem.
Não inclui: taxa de serviço (€ 10) por reserva; quais-
quer serviços não mencionados.
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FESTAS E ROMARIAS

HOGUERAS DE SAN  
JUAN EM ALICANTE  
// NOVIDADE
 
20 A 25 JUNHO 
LISBOA | PORTO | FARO | FUNCHAL  
COIMBRA (TRANSFER OPCIONAL)

1º DIA – LISBOA | ALICANTE
Comparência no aeroporto. Assistência nas for-
malidades de embarque e partida com destino 
a Alicante. Chegada ao aeroporto de Alicante e 
transporte para o hotel. Almoço livre. Tarde livre. 
Jantar e alojamento em hotel 4*.
 
2º DIA – ALICANTE
Saída para visita com guia local à cidade de Ali-
cante. Situada na Costa Blanca, Alicante é um 
dos destinos turísticos mais importantes do Le-
vante espanhol. As águas calmas do Mediterrâ-
neo e a sua variada oferta turística são alguns 
dos principais atrativos desta bela cidade por-
tuária. Almoço no hotel. Restante dia livre para 
atividades de caráter pessoal. Jantar e aloja-
mento no hotel.
 
3º DIA - ALICANTE | ALTEA | GUADALEST | 
ALICANTE
De manhã, partida para a encantadora localida-
de de Altea, onde encontraremos um aglome-

rado de casas caiadas junto ao mar, o refúgio e 
fonte de inspiração de muitos artistas. Destaque 
para a Igreja de Nossa Senhora do Consolação 
com as suas cúpulas azuis que lhe conferem 
uma beleza particular. De seguida continuamos 
para Guadalest, com almoço entre visitas. Com 
apenas 220 habitantes foi considerada publi-
camente uma das “Aldeias mais bonitas de Es-
panha” por possuir uma paisagem de encanto. 
A fortaleza do século XI, dedicada a S. José, 
encontra-se na parte mais alta deste pequeno, 
mas pitoresco município. Regresso a Alicante 
para jantar e alojamento.
 
4º DIA – ALICANTE
Dia inteiramente livre para atividades de caráter 
pessoal. Almoço livre. Possibilidade de desfru-
tar das magníficas praias que aqui se localizam. 
Jantar antecipado no hotel em hora a combinar. 
Sugerimos que faça um passeio pedonal para 
sentir o ambiente que a 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 o cul-
to ao fogo. Alojamento.
 
5º DIA – ALICANTE
Dia marcado pelos principais festejos das Ho-
gueras de San Juan. De origem muito remota, 
celebram um ritual ancestral de queimar objetos 
e dançar em torno de fogueiras, comemorando 
o solstício do Verão. Consideradas atualmente 
como as principais festas da cidade, durante vá-
rios dias, Alicante celebra esta grandiosa home-
nagem ao fogo com desfiles, atuações musicais, 
corridas de touros e espetáculos pirotécnicos. 
Todas estas celebrações, culminam com a Cré-

ma 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 dezenas 
de Hogueras espalhadas por todos os bairros 
da cidade são queimadas, proporcionando um 
espetáculo único. Refeições não incluídas. Alo-
jamento.
 
6º DIA – ALICANTE | LISBOA 
Em hora a indicar localmente, transporte para o 
aeroporto. Assistência nas formalidades de em-
barque e partida com destino a Lisboa. 

NOTA: para melhor usufruir dos espetáculos das 
Hogueras não se encontram incluídos no progra-
ma do 5º dia as refeições e o transporte.

Mínimo de 25 participantes.

// PREÇO 

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

Inclui: passagem aérea Lisboa | Alicante | Lisboa; 5 
noites de alojamento em hotel de 4*; taxas de aero-
porto de Lisboa (114€); circuito em autocarro; visita a 
Alicante, Altea e Guadalest com guia local; refeições: 
4 jantares e 2 almoços, com bebidas incluídas; assis-
tente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer serviços 
não mencionados; Suplementos de saída: Porto e 
Faro: 43€ por pessoa; Funchal: 154€ por pessoa; Su-
plemento de transfer Coimbra | Aeroporto de Lisboa 
| Coimbra: 47€ por pessoa (válido para um mínimo 
de 10 pessoas).
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SEGREDOS DA GALIZA E 
FESTIVAL DO POLVO  
// NOVIDADE

09 A 13 AGOSTO
LEIRIA | COIMBRA | AVEIRO | ESPINHO | PORTO
 
1º DIA - CIDADES DE ORIGEM | CERVEIRA | 
TUY | MONDARIZ | OURENSE 
Saída com destino à Galiza. Almoço na Unidade 
INATEL Cerveira Hotel 4*. Continuação por Tuy 
até Mondariz. Visita às termas. Este balneário 
é um dos pioneiros do termalismo galego e um 
dos principais da Europa. Prossegue-se até Ou-
rense, para visita ao centro histórico e à Cate-
dral. Jantar e alojamento em hotel 4*.
 
2º DIA - OURENSE | MONFORTE DE LEMOS | 
DOADE | OURENSE
De manhã, saída pela margem esquerda do Rio 
Minho em direção a Monforte de Lemos. Visita 
ao centro histórico e ao Centro do Vinho da Ri-
beira Sacra. Paragem em Doade, junto ao Rio 
Sil. Almoço. Continuação até às Bodegas Regina 
Viarum, com prova de vinhos incluída. Seguimos 
até ao Miradouro de Doade, para apreciação da 
paisagem sobre o rio e os vinhedos em socal-
cos. Saída em direção a Castro Caldelas, para 
visita ao castelo. Continuação por A Teixeira 
com breve paragem no Miradouro da Galeana. 
Seguimos por Parada de Sil até ao Miradouro de 
Cabezoá, para desfrutar da paisagem. Regresso 
a Ourense. Jantar e alojamento.
 
3º DIA - OURENSE | BAÑOS DE MOLGAS | 
XUNQUEIRA DE AMBÍA | ALLARIZ | CELANO-
VA | OURENSE
De manhã, saída em direção ao Mosteiro de S. 
Pedro de Rocas, para visita a este esplendoroso 
monumento escavado na rocha natural e com 
ocupação desde o ano de 573. Continuação 
por Maceda com paragem em Baños de Molgas 
para visita à fonte termal. Seguimos para Xun-

queira de Ambia, visita à igreja medieval. Para-
gem em Allariz para breve visita ao centro histó-
rico desta vila galega considerada uma das mais 
interessantes da Galiza, pelas suas paisagens 
envolventes ao rio Arnóia. Visita ao Museu do 
Coiro. Almoço. Saída para Celanova. Visita ao 
Mosteiro de S. Salvador, um mosteiro medieval 
beneditino fundado por São Rosendo em mea-
dos do século IX. Regresso a Ourense. Jantar e 
alojamento.
 
4º DIA - OURENSE | O CARBALLIÑO | OU-
RENSE
Manhã dedicada à 56ª edição do Festival do Pol-
vo de O Carballiño. Visita ao seu pitoresco cen-
tro histórico - que nestes dias acolhe milhares 
de forasteiros - e à peculiar Igreja de Vera Cruz. 
Almoço livre para melhor aproveitar este festival. 
De tarde visita à Citânia de Sam Cibrao de Las. 
Regresso a Ourense para jantar e alojamento.
 
5º DIA – OURENSE | SANTIAGO DE COMPOS-
TELA | CIDADES DE ORIGEM
Saída em direção a Santiago de Compostela. A 
entrada na cidade pela porta de Mazarelos, a 
única que resta da muralha da antiga cidade. Vi-
sita ao centro histórico e à Catedral de Santiago. 
Almoço. Regresso.
 
Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 596€
Suplemento de quarto individual 61€

Inclui: 4 noites de alojamento em hotel de 4*; circui-
to em autocarro de turismo; refeições: 4 almoços e 
4 jantares com bebidas incluídas; entradas e visitas: 
Termas de Mondariz, Catedral de Ourense, Centro do 
Vinho da Ribeira Sacra, Bodegas Regina Viarum com 
prova de vinhos, Castelo de Castro Caldelas, Mos-
teiro de S. Pedro de Rocas, Igreja de Xunqueira de 
Ambia, Museu do Coiro em Alhariz, Mosteiro de S. 
Salvador, Igreja de Vera Cruz, Citânia de San Cibrao 
de Las e Catedral de Santiago de Compostela; assis-
tente acompanhante; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer serviços 
não mencionados.

PRAIAS

PRAIA EM BENIDORM E 
CIDADES PATRIMÓNIO
 
15 A 24 JUNHO
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO | AVEIRO
 
22 JUNHO A 01 JULHO
LISBOA | SETÚBAL | GRÂNDOLA | BEJA | ÉVORA
 
29 JUNHO A 08 JULHO
BRAGA | PORTO | VILA REAL | VISEU
 
06 A 15 JULHO
CASTELO BRANCO | FUNDÃO | COVILHÃ | 
GUARDA
 
24 AGOSTO A 02 SETEMBRO
VIANA DO CASTELO | BRAGA | VILA REAL | 
BRAGANÇA
 
07 A 16 SETEMBRO
LISBOA | SANTARÉM | LEIRIA | COIMBRA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | MADRID
Almoço livre em viagem. Chegada, jantar em 
restaurante. Alojamento em hotel 3*. 

2º DIA – MADRID | BENIDORM
Visita panorâmica de Madrid. Almoço livre. Con-
tinuação da viagem até Benidorm. Chegada, 
jantar e alojamento em hotel 4*.

3º DIA – BENIDORM
Dia livre para atividades de caráter pessoal em 
regime de pensão completa no hotel. 

4º DIA – BENIDORM | ALTEA | VILLAJOYOSA 
| BENIDORM
Visita a “Altea”, cidade antiga cheia de caráter, 
demonstrado na impressionante igreja, com 
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azulejos azuis e brancos na cúpula. Visita a “Vil-
lajoyosa”, com o seu centro histórico amuralha-
do, tem uma frente costeira colorida ocupada 
por casas pintadas de várias cores. Regresso 
ao hotel para almoço. Tarde livre. Jantar e alo-
jamento no hotel. 

5º DIA – BENIDORM 
Dia livre para atividades de caráter pessoal em 
regime de pensão completa no hotel. 

6º 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. Re-
gresso ao hotel para almoço. Tarde livre. Jantar 
e alojamento no hotel. 

7º DIA – BENIDORM 
Dia livre para atividades de caráter pessoal em 
regime de pensão completa no hotel. 

8º DIA – BENIDORM 
Dia livre para atividades de caráter pessoal em 
regime de pensão completa no hotel. 

9º DIA - BENIDORM | 
SALAMANCA OU CÁCERES
Saída em direção a Salamanca ou Cáceres con-
forme origem. Almoço livre. Chegada, jantar e 
alojamento em hotel 3* ou 4*. 

10º DIA – SALAMANCA OU CÁCERES | 
PORTUGAL
Visita panorâmica de Salamanca ou Cáceres. 
Saída em direção a Portugal. Almoço livre em 
percurso.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo desde 687€
Suplemento de quarto individual desde 185€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de alojamento 
com pequeno-almoço em Madrid e Salamanca ou 
Cáceres em hotel 3* ou 4*; 7 noites em regime de 
pensão completa em Benidorm em hotel 4*; refei-
ções com bebidas incluídas: 6 almoços e 9 jantares; 
visita panorâmica em Madrid, Salamanca ou Cáce-
res; visitas guiadas em Altea, Villajoyosa e Alicante; 
assistente acompanhante; seguro de viagem.

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

CIRCUITOS EUROPEUS

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

1º DIA – LISBOA | VENEZA | TRIESTE | IZOLA
Comparência no aeroporto. Assistência nas for-
malidades de embarque e partida com destino a 
Veneza. Chegada, almoço em restaurante local 
e partida para Trieste, cidade principal da região 
de Friuli-Veneza Júlia e historicamente associa-
da ao período do governo austríaco. Visita guia-
da à cidade, percorrendo um itinerário 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. Continua-
ção para Pula, no passado um importante porto 
austríaco e atualmente um importante destino 
turístico. Oportunidade para apreciar uma das 
mais imponentes arenas romanas. Continuação 
para 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 Croá-
cia, ao longo de paisagens típicas dos relevos 
cársicos. Almoço em restaurante local. Visita 
aos lagos Plitvice, com guia. O Parque Nacional 
Plitvice é umas das jóias naturais croatas, clas-
sificado como Património Mundial da UNESCO. 
Continuação para Zagreb. Jantar e alojamento.
 
4° DIA – ZAGREB 
Visita à cidade de Zagreb, capital da Croácia de 
origem eslava. Encontra-se dividida em Cidade 
Alta (a mais antiga) e Cidade Baixa (mais co-
mercial). Poderemos apreciar a Catedral de As-
sunção, o edifício religioso 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. Regresso ao hotel 
para jantar e alojamento.
 
5º DIA - ZAGREB | MARIBOR | GRAZ | LEIBNIZT 
Saída para Graz, com paragem na cidade es-
lovena de Maribor, com algum tempo livre para 
usufruir do centro histórico desta pacata cidade. 
Chegada a Graz. Almoço livre. Visita guiada a 
esta cidade universitária, na qual se destacam a 
antiga fortaleza com a Torre do Relógio e o cen-
tro histórico com a bela Praça Principal. Partida 
para Leibnitz para jantar e alojamento.
 
6° DIA – LEIBNITZ | GRAZ | KLAGENFURT | 
LIUBLIANA 
Partida bem cedo para visita ao majestoso Cas-
telo Eggenberg, o palácio barroco mais famoso 
e importante da Estíria, considerado Património 
Mundial da UNESCO. Saída em direção a Kla-
genfurt, cidade principal de Caríntia. Almoço 
incluído 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 alojamen-
to.
 
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 grutas 
de Postojna, que abrigam inclusive uma sala 
de concertos com capacidade para cerca 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 de 
mundo. Passeio, com guia local, pelas suas ruas 
e canais, de onde se observam palácios de fa-
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chadas 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 individuais. Jantar e alojamen-
to no hotel.
 
9° DIA – VENEZA (MESTRE) | CIDADES DE 
ORIGEM
Manhã e almoço livres. Em horário a combinar, 
transporte para o aeroporto. Formalidade de 
embarque e partida em voo regular com destino 
à sua cidade de origem.

NOTA: Recomendamos calçado adequado a ca-
minhadas, em especial, no 3º dia.

Mínimo de 25 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.492€
Suplemento de quarto individual 225€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Veneza | Lisboa; 
taxas de aviação de Lisboa (126€); circuito em au-
tocarro; 8 noites de alojamento em hotéis de 4*; vi-
sitas mencionadas; guias locais; entradas: Palácio 
Eggenberg; Lagos Plitvice; Grutas Postojna (com áu-
dio-guia); transfer em barco de Veneza Mestre para 
Veneza/Praça de S. Marcos e regresso; refeições: 6 
almoços e 8 jantares; assistente acompanhante; se-
guro de viagem.

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

ALEMANHA IMPERIAL 
E IMPONENTE // NOVIDADE
 
05 A 13 JULHO
LISBOA | PORTO | FARO | FUNCHAL

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | HAMBURGO
Comparência no aeroporto. Assistência nas for-
malidades de embarque e partida com destino 
a Hamburgo. Almoço e visita panorâmica por 

esta populosa cidade cosmopolita situada na 
margem do rio Elba. Destaque para a Câmara, 
a Igreja Gótica de São Jacob, a Catedral de São 
Miguel e a sua torre. No final da visita, transfer 
para o hotel para check-in. Jantar e alojamento 
em hotel 4*.
 
2º DIA – HAMBURGO | LÜBECK | HAMBURGO 
Visita à cidade de Lübeck, capital da Liga Han-
seática, cujo centro histórico, de forma oval e 
rodeado de água, está carregado de história e 
riquezas arquitetónicas, como a Holstentor, as 
igrejas de Santa Maria e de Santa Catarina, o 
Hospital do Espírito Santo, entre outros monu-
mentos. Visita panorâmica e almoço em restau-
rante local. Regresso a Hamburgo. Resto de dia 
livre para conhecer esta animada urbe, conheci-
da como “a porta do mundo”, uma das cidades 
alemãs com maior atividade económica e cujo 
porto é o segundo maior da Europa, apenas su-
perado pelo de Roterdão, na Holanda. Jantar e 
alojamento.
 
3º DIA – HAMBURGO | BERLIM
Saída com destino a Berlim. Chegada, almoço 
e visita panorâmica da cidade, descobrindo os 
restos do famoso Muro de Berlim, a Porta de 
Brandemburgo, a Igreja Comemorativa do Kai-
ser Guilherme, a ilha dos Museus, a famosa 
avenida Kudamm, uma das mais importantes 
da cidade, a Alexander Platz, o Bairro de São 
Nicolau e a Praça de Gendarmeria. No final da 
nossa visita, transfer para o hotel para jantar e 
alojamento. 
 
4º DIA – BERLIM
Saída de manhã para visita ao Museu de Pér-
gamo, localizado na ilha dos Museus de Berlim. 
O seu projeto foi desenhado por Alfred Messel 
e Ludwig Hoffmen, que se inspiraram no Altar 
de Pérgamo para o planear. A sua construção 
demorou vinte anos, tendo início em 1910 e fim 
em 1930. Aqui encontramos uma das coleções 
de arte antiga mais importantes do mundo, com 
peças valiosas. Almoço em restaurante local. De 
tarde, embarque para um passeio de barco pelo 
rio Spree, admirando a ilha dos Museus, o Bair-
ro de S. Nicolas e o Reichstag. Resto tarde livre 
para desfrutar da capital alemã. Jantar. Em hora 

a indicar, partida para visita noturna a Berlim, 
conhecendo o Bairro Judeu, cenário da trágica 
“Noite dos Cristais” durante a época hitleriana, 
o Bairro Governamental com o Reichstag (par-
lamento alemão), a Porta de Brandemburgo ilu-
minada e a Potsdamer Platz, o grande centro de 
Berlim depois da queda do muro. Regresso ao 
hotel para alojamento.
 
5º DIA – BERLIM | POTSDAM | BERLIM
De manhã, saída em direção a Potsdam, cida-
de onde Atlee (sucessor de Churchill), Truman 
e Estaline decidiram o destino da Alemanha no 
fim da II Guerra Mundial, com a assinatura do 
Tratado de Potsdam no Palácio de Cecilienhof. 
Conheça a jóia da coroa do estado de Bradem-
burgo, passando pelo típico Bairro dos Holan-
deses, localizado no centro histórico da cidade, 
admirando os belos bosques e jardins e deslum-
brando-se com os palácios dos reis da Prússia, 
como o Palácio de Sanssouci. Visita ao interior 
de um dos palácios construídos durante a pre-
sença da família real prussiana, assim como aos 
jardins do Palácio de Sanssouci. Almoço em 
restaurante local e regresso a Berlim. Jantar e 
alojamento. 
 
6º DIA – BERLIM | DRESDEN | NUREMBERGA
Saída para Dresden. Visita panorâmica da ci-
dade, para observar o seu património artístico, 
magnificamente restaurado depois dos bombar-
deamentos da II Guerra Mundial. O Zwinger, a 
Hofkirche e a Semperoper são alguns dos mo-
numentos que poderá visitar. Almoço em res-
taurante local e continuação para Nuremberga, 
cidade ligada à história do século XX, em con-
sequência dos famosos Processos de Guerra 
de Nuremberga, uma série de julgamentos por 
crimes de guerra cometidos durante a II Guerra 
Mundial. Jantar e alojamento.
 
7º DIA – NUREMBERGA | ROTHENBURG | 
MUNIQUE
Saída do hotel para visita panorâmica à par-
te antiga da cidade de Nuremberga, passando 
pelo Castelo Imperial medieval, pela casa de 
Dürer e pela Igreja de S. Sebaldo. Saída para 
Rothenburg-ob-der-Tauber, um belo exemplo 
de uma povoação medieval muito bem conser-
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vada, rodeada de muralhas e famosa pelo seu 
centro histórico. Tempo livre para descobrir as 
suas portas, torres, a Câmara e os estreitos pas-
sadiços. Almoço em restaurante local. De tarde, 
continuação para Munique, capital da Baviera. 
A cidade, fundada pelos monges beneditinos 
no século IX, atrai visitantes de todo o mundo 
devido à sua riqueza monumental e vida cultural 
ativa. Jantar e alojamento. 
 
8º DIA – MUNIQUE 
Iniciaremos o dia com uma visita panorâmica 
por Munique, na qual passaremos pela Câmara 
Municipal, pela Marienplatz, centro geográfico 
e social da cidade, pela Maximilianstrasse, pela 
Cidade Olímpica, pelo edifício da BMW e pela 
Igreja de S. Pedro. Almoço em restaurante lo-
cal. De tarde, excursão ao sul da Baviera para 
visitar o Castelo de Neuschwanstein, também 
conhecido como o do Rei Louco (Luís II da Ba-
viera). Inserido numa paisagem espetacular que 
relembra os contos de fadas, o castelo serviu de 
modelo a Walt Disney para a criação do caste-
lo da “Bela Adormecida”. Regresso a Munique. 
Jantar numa das famosas cervejarias de Muni-
que. Alojamento. 
 
9º DIA - MUNIQUE | CIDADES DE ORIGEM
De manhã, tempo livre antes do transfer para o 
aeroporto. Formalidades de embarque e partida 
com destino a Lisboa. 

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.710€
Suplemento de quarto individual 424€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Hamburgo e Muni-
que | Lisboa; taxas de aviação de Lisboa (139,22€); 
8 noites de alojamento em hotéis de 4*; refeições: 8 
almoços e 8 jantares; guia local em português; visitas 
panorâmicas: Hamburgo, Berlim, Lübeck, Dresden, 
Nuremberga e Munique, incluindo visita noturna a 
Berlim; entradas: Museu Pérgamo de Berlim, Novo 
Palácio e Jardins Sanssoussi e Castelo de Neusch-
wanstein; cruzeiro no rio Spree; assistente acompa-
nhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às refei-
ções; suplementos aéreos para saída: Porto e Faro 
(24€ por pessoa) e Funchal (127€ por pessoa); quais-
quer serviços não mencionados.

OS INCRÍVEIS FIORDES 
DA NORUEGA // NOVIDADE
 
07 A 14 JULHO 
LISBOA

1º DIA - LISBOA | OSLO
Comparência no aeroporto. Assistência nas for-
malidades de embarque e partida com destino a 
Oslo. Chegada e transfer para o centro da cida-
de, almoço e visita panorâmica pela “City of Ti-
gers”, em que poderá observar o Parque Frogner 
e as esculturas de granito e bronze realizadas 
por Gustav Vigeland na 1ª metade do século XX, 
com destaque para um impressionante bloco de 
granito com cerca de 17 metros de altura, onde 
aparecem esculpidas mais de 100 figuras huma-
nas entrelaçadas; a animada rua Karl-Johäns; 

a Câmara Municipal; o Castelo de Akershus; o 
Palácio Real e o Parlamento, entre outros. No 
final, transfer para o hotel. Tempo livre para um 
primeiro contacto com a capital da Noruega, 
fundada em 1050 pelo rei viking Hareld, o Forte. 
Esta cidade combina a natureza, representada 
pelo seu fiorde e espaços verdes, com a cultura 
presente nos numerosos museus que nos intro-
duzem os costumes e tradições norueguesas. 
Jantar e alojamento em hotel 4*.
 
2º DIA - OSLO | ALESUND 
Saída pelas margens do maior lago da Noruega, 
o Mjosa. Continuação pelo Vale de Gudbrans-
dal até Alesund, cidade que, depois do incên-
dio de 1904, foi reconstruída em estilo de Arte 
Nouveau. Paragem no caminho para almoço li-
vre. Chegada a Alesund e subida ao miradouro 
para desfrutar da maravilhosa vista panorâmica 
sobre a capital da região de Sunnmore. Trans-
fer para o hotel. Aproveite o final da tarde para 
dar um passeio pelo centro da cidade. Jantar e 
alojamento.
 
3º DIA - GEIRANGER | REGIÃO DOS FIORDES
De manhã, embarque num minicruzeiro pelo 
Storfjord e num cruzeiro pelo Geiranger, uma 
das paisagens mais deslumbrantes dos fiordes 
da Noruega, com a impressionante cascata das 
Sete Irmãs, incluída na lista de locais classifi-
cados como Património da Humanidade pela 
UNESCO. Desembarque e continuação até ao 
impressionante Glaciar de Briksdal, situado no 
Parque Nacional de Jostedalsbreen. Depois do 
almoço, realização de uma caminhada em co-
munhão com a natureza, rodeado de monta-
nhas, cascatas e uma riquíssima vegetação, até 
chegar à língua do glaciar (recomendamos cal-
çado adequado). Jantar e alojamento na região 
dos Fiordes.
 

4º DIA - REGIÃO DOS FIORDES | SOGNEF-
JORD | BERGEN
Passeio de barco pelo Sognefjord, também co-
nhecido como “Fiorde dos Sonhos”, o segundo 
maior do mundo depois do Scoresby Sund da 
Gronelândia. Almoço e continuação de viagem, 
passando pelo Vale de Voss, até Bergen. Visi-
ta panorâmica do velho porto de Bryggen e do 
antigo bairro de comerciantes da Liga Hanseáti-
ca, com as suas construções típicas de madei-
ra. Subida, em funicular, à colina de Floyfjellet, 
a partir da qual poderá contemplar impressio-
nantes vistas da cidade e do seu fiorde. Jantar 
e alojamento.
 
5º DIA - BERGEN | STAVANGER 
Manhã livre na cidade para atividades de cará-
ter pessoal. Opcional: Se assim desejar poderá 
efetuar uma visita opcional à casa de Edvuard 
Grieg, situada num promontório sobre o lago 
Nordas, um dos locais mais bonitos da região, e 
de Gamla Bergen, um interessante museu ao ar 
livre onde se encontram 40 casas em madeira, 
numa referência à arquitetura e vida quotidiana 
do século XVIII ao XX. Almoço livre. Sugerimos 
que aproveite para experimentar algumas das 
várias alternativas que o famoso Mercado do 
Peixe lhe oferece. De tarde, e em hora a indi-
car, saída pela Rota Atlântica, atravessando, em 
ferry, os fiordes de Bjöna e Bokna, as Ilhas de 
Rennesoy e os túneis submarinos de Rennfast 
até chegar a Stavanger. Jantar e alojamento. 
 
6º DIA - STAVANGER
Pela manhã, visita ao mais famoso dos fiordes 
noruegueses: o Fiorde de Lyse. Passeio de bar-
co pelo fiorde. Regresso a Stavanger. Tempo 
livre para almoço (não incluído) no centro da ci-
dade – passeie por esta cidade que, com bair-
ros e edifícios construídos em madeira branca, 
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é detentora do encanto especial das cidades 
portuárias. Stavanger é ainda o ponto de parti-
da para ver o Prekestolen, mais conhecido pelo 
Púlpito. É o cenário mais caraterístico de todos 
os fiordes. Esta visita opcional pode ser efetua-
da de duas maneiras:
1 - Para os mais aventureiros e em boa forma 
física possibilidade de a efetuar a seguir ao pas-
seio de barco em passeio de montanha (apro-
ximadamente 14Km) sendo necessário calçado 
apropriado, boa forma física e, em qualquer 
caso, ótimas condições atmosféricas.  
2 - Ou pode também ser efetuada em helicóp-
tero.
Nota: A realização destas visitas opcionais está 
dependente do número pessoas, das condições 
atmosféricas e da disponibilidade de helicópte-
ros.
O preço destas duas visitas opcionais só é pos-
sível saber localmente.
Jantar e alojamento no hotel.
  
7º DIA - STAVANGER | OSLO 
Saída com destino a Oslo, desfrutando das pai-
sagens espetaculares do sul da Noruega. Che-
gada à capital norueguesa, Almoço e visita à 
Península de Bygdoy para visitar o Museu Viking 
de Oslo, o Museu do Barco Polar Fram e, por 
último, o Museu Nórdico de Arte Popular ao ar li-
vre. No final das visitas transfer para o hotel para 
jantar e alojamento.
 
8º DIA - OSLO | LISBOA 
Transfer para o aeroporto. Formalidades de em-
barque e partida com destino a Lisboa. 

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.797€
Suplemento de quarto individual 400€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Oslo | Lisboa; 7 noi-
tes de alojamento em hotéis de 4* ou 3*Sup.; refei-
ções: 4 almoços e 7 jantares; visitas com guia local 
(em português ou espanhol); panorâmicas de Oslo e 
Bergen com subida em funicular a Floyfjellet; visita 
em Oslo à península de Bigdoy com entradas incluí-
das: Museu Viking de Oslo, Museu do Barco Polar 
Fram e Museu Nórdico de Arte Popular ao ar livre; 
outros locais de interesse comentados pelo guia: 
Stavanger, Fiorde de Lyse, Cruzeiro pelo Fiorde dos 
Sonhos, Glaciar de Briksdal, Cruzeiro pelo Geiranger 
e Alesund; taxas de aviação de Lisboa (125€); assis-
tente acompanhante; seguro de viagem.

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

ENCANTOS DO BÁLTICO 
POLÓNIA | LITUÂNIA | LETÓNIA | 
ESTÓNIA | FINLÂNDIA 
// NOVIDADE
 
26 JULHO A 03 AGOSTO 
LISBOA | PORTO | FARO | FUNCHAL 

1º DIA - LISBOA | VARSÓVIA
Comparência no aeroporto. Assistência nas for-
malidades de embarque e partida com destino 
a Varsóvia. Chegada. Partida para uma visita 

panorâmica do centro histórico: a Rota Real, os 
Monumentos do Gueto e da Insurreição, o Tú-
mulo do Soldado Desconhecido, o Monumento 
a Chopin e o Palacete de Belvedere. Passeie 
pela Cidade Velha e repare nos detalhes delica-
dos das casas cheias de cor. Tudo ali foi destruí-
do na Segunda Guerra e refeito com tal precisão 
que, em 1980 a UNESCO, declarou a zona como 
Património Mundial da Humanidade. No final da 
nossa visita transfer para o hotel para jantar e 
alojamento.
 
2º DIA -  VARSÓVIA | PARQUE NACIONAL DE 
WIGRY | VILNIUS 
De manhã, saída para o Parque Nacional de Wi-
gry, refúgio natural de castores e onde se en-
contra, numa pequena península, o antigo mos-
teiro de Wigry, construído entre os séculos XVII 
e XVIII. Almoço em restaurante local e continua-
ção da viagem até Vilnius, capital da Lituânia e 
cujo centro histórico foi considerado Património 
da Humanidade pela UNESCO em 1994. Chega-
da e transfer para o hotel. Jantar e alojamento.
 
3º DIA - VILNIUS 
Saímos para visita panorâmica ao maior centro 
histórico barroco da Europa, descobrindo a Tor-
re de Guedimino, a Catedral, a igreja de São Pe-
dro e de São Paulo, a Universidade, entre outras 
atrações. Almoço. De tarde, excursão a Trakai, a 
“Cidade sobre a Água”. A antiga capital do Grão 
Ducado da Lituânia encontra-se rodeada pelo 
lago Galve e foi fundada no século XIV pelo Du-
que Kestutis. Visita da fortaleza construída para 
proteger a cidade dos ataques dos cruzados. 
Regresso a Vilnius. Jantar e alojamento. 
 
4º DIA - VILNIUS | COLINA DAS CRUZES | 
RUNDALE | RIGA
Saída pela manhã para a Colina das Cruzes, 
importante local de culto católico do país. As 
cerca de 40 mil cruzes, de todos os tamanhos 
e feitios, começaram a ser erigidas no séc. XIV, 

mas foi durante o período soviético que estas 
se multiplicaram numa resposta do povo litua-
no à destruição de cruzes por parte do exército 
soviético e à proibição de as erguer neste local. 
Continuação de viagem para cruzar a fronteira 
com a Letónia. Já em território letão, visita do 
Palácio de Rundale, um imponente monumento 
construído pelo mesmo arquiteto que projetou o 
Palácio de Inverno em S. Petersburgo. Almoço 
e visita ao interior do palácio. Continuação para 
Riga, capital da Letónia. Jantar e alojamento.
 
5º DIA - RIGA 
Da parte da manhã, visita da cidade fundada 
pelo bispo alemão Albert, em 1201. Passeio a 
pé pelo centro histórico, passando por vários 
locais: o Castelo de Riga, a Catedral, a igreja 
de São Pedro, a Porta Sueca, o Monumento à 
Liberdade, entre outros. Almoço. Da parte da 
tarde visita ao Museu Etnográfico, situado nos 
arredores da cidade, onde poderá observar al-
guns exemplares de casas de madeira antigas. 
Jantar e alojamento. 
 
6º DIA - RIGA | TALLINN
Hoje, rumamos a Tallinn. Almoço e visita pano-
râmica da “Pequena Praga” do norte da Euro-
pa, com passagem pela Câmara, pela igreja de 
São Olavo de 1267, pelo Castelo de Toompea 
de 1229, atual sede do Parlamento estónio, pela 
Farmácia Municipal, uma das mais antigas da 
Europa, que funciona desde 1422, pelo Palácio 
de Kadriorg com o Museu Estatal de Arte, a Ca-
tedral Ortodoxa de Domsky, o Mosteiro de São 
Miguel, entre outros pontos de interesse. Jantar 
e alojamento. 
 
7º DIA - TALLINN | HELSÍNQUIA
Em hora a indicar, transfer para o porto de Ta-
lin para realizar uma incrível travessia do Báltico 
com destino a Helsínquia. Desembarque segui-
do de almoço. À tarde visita panorâmica da ca-
pital da Finlândia com passagem pela Igreja Or-
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todoxa da Trindade, pela Praça do Senado, pelo 
Porto e pela Praça do Mercado, pela Catedral 
Luterana de São Nicolau, pela catedral Uspenski 
em estilo russo-bizantino, pelo parque Esplana-
di, pela Igreja Temppeliaukio, pelo monumento 
a Sibelius e pela Mannerheimintie (a rua mais 
famosa da cidade), entre outros. locais. Jantar 
e alojamento.
 
8º DIA - HELSÍNQUIA
Dia inteiramente livre para passear pela bela ca-
pital da Finlândia. Jantar e alojamento. 
 
9º DIA – HELSÍNQUIA | LISBOA 
Pequeno-almoço em bolsa de picnic. Transfer 
para o aeroporto. Formalidades de embarque e 
partida com destino a Lisboa. 

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.691€
Suplemento de quarto individual 405€

Inclui: passagem aérea: Lisboa | Varsóvia e Helsín-
quia | Lisboa; 8 noites de alojamento em hotéis de 
4*; refeições: 6 almoços e 8 jantares; guia local em 
português (ou espanhol); visitas panorâmicas de Var-
sóvia, Vilnius, Riga, Tallinn e Helsínquia e, ainda, do 
Parque Nacional de Wigry e da Colina das Cruzes; 
entradas: Palácio Rundale; ingresso para o ferry entre 
Tallinn e Helsínquia; serviço de auriculares; taxas de 
aviação de Lisboa (118€); assistente acompanhante; 
seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às refei-
ções; suplementos aéreos para saída do Porto e 
Faro: (24€); Funchal (130€); quaisquer serviços não 
mencionados.

NO CORAÇÃO DA EUROPA 
ROMÂNTICA 
SUÍÇA | ALEMANHA | FRANÇA | 
ÁUSTRIA // NOVIDADE

 
01 A 07 AGOSTO 
LISBOA | PORTO | FARO | FUNCHAL 

1° DIA – CIDADES DE ORIGEM | ZURIQUE | 
SCHAFFHAUSEN | MUNZINGEN
Comparência no aeroporto. Assistência nas for-
malidades de embarque e partida com destino a 
Zurique. Chegada e início da viagem em direção 
a Schaffhausen, cidade nas margens das Catara-
tas do Reno. Almoço em restaurante local em cir-
cuito. Após o almoço, pode apreciar o maravilho-
so e poderoso espetáculo da natureza que são 
as cascatas deste grande rio que nasce na Suíça 
e desagua na Holanda, perto de Roterdão. Aqui 
desfrutará de tempo livre para passeios e visitas 
individuais. Partida para Munzingen, uma bonita 
cidade alemã. Jantar e alojamento no hotel.
 
2° DIA – MUNZINGEN | FRIBURGO | TRIBERG 
| GUTACH | ESTRASBURGO 
Pela manhã, visitaremos Friburgo, localizada 
nos arredores da Floresta Negra. No centro da 
cidade, encontra-se a Catedral, um esplêndido 
exemplo da arquitetura gótica na Alemanha. De-
dicaremos a tarde a um passeio pelas belas pai-
sagens da Floresta Negra, iniciando em Triberg, 
pátria indiscutível dos relógios de cuco, onde se 
encontra o maior exemplar do mundo. Almoço 
livre entre visitas. Continuação para o museu ao 

ar livre, que é a povoação típica de Gutach, com 
as suas casas rurais e costumes originais como 
os chapéus com grandes pompons vermelhos. 
Seguimos para Estrasburgo, em França. Jantar 
e alojamento no hotel.
 
3º DIA – ESTRASBURGO 
De manhã, visita guiada ao centro de Estras-
burgo, dominado pela enorme Catedral, um dos 
edifícios mais importantes da Idade Média. Ape-
sar de iniciada no século XI, a continuação dos 
trabalhos de construção por várias centenas de 
anos faz com que esta obra de arte apresente 
belos elementos estilísticos góticos. A praça 
em frente é cercada por casas românticas com 
traves em madeira como a singular Kammerzell 
Maison e pelo Palácio de Rohan. Outra das ma-
ravilhas da cidade é o bairro de La Petite France, 
construído entre os séculos XVI e XVII, junto às 
Pontes Cobertas e ao longo do rio. Almoço livre 
para melhor experienciar a vivência deste centro 
nevrálgico da União Europeia. Tempo livre para 
atividades de caráter pessoal. Regresso ao ho-
tel. Jantar e alojamento. 
 
4° DIA – ESTRASBURGO | HEIDELBERG | 
FRANKFURT 
Partida para Heidelberg, construída nas mar-
gens arborizadas do rio Neckar. A cidade é fa-
mosa pela sua universidade, a mais antiga da 
Alemanha atual, e pelo perfil romântico do cen-
tro histórico barroco e do Castelo que domina a 
cidade. Visitaremos, com guia, os vários pontos 
de interesse, onde se destaca a Marketplatz, 
com a sua rica envolvente de palácios e ruas 
a descobrir, e a Ponte Velha, com esculturas. 
Subida ao castelo de arquitetura gótica e renas-
centista para visitar e apreciar a bela panorâ-
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mica sobre a cidade. Almoço livre. Partida para 
Frankfurt. Jantar e alojamento.
 
5° DIA – FRANKFURT | WURTZBURGO | DE-
TTELBACH
Iniciamos o dia com um tour panorâmico em 
Frankfurt, pátria de Goethe. A cidade foi recons-
truída no pós-guerra, originando assim um con-
junto onde modernas lojas convivem com edi-
fícios tão antigos como a Câmara Municipal, a 
Catedral e a Ópera. Continuação para Wurtzbur-
go, localizada no início da Estrada Romântica. 
Almoço em circuito. Visita com guia ao seu cen-
tro histórico dominado pela Fortaleza de Ma-
rienberg, que oferece aos seus visitantes uma 
atmosfera especial com monumentos como a 
Falkenhaus, a Praça do Mercado e a Ponte Ve-
lha com esculturas. Visitaremos ainda a maior 
atração da cidade, a maravilhosa Residência 
Imperial, classificada como Património da Hu-
manidade pela UNESCO, sendo considerada 
um dos palácios mais importantes da Europa. 
Continuação da viagem para Dettelbach. Jantar 
e alojamento no hotel.

6° DIA – DETTELBACH | LAGO DE CONSTAN-
ÇA | LINDAU | GÖTZIS
Saída para visita ao grande Lago de Constan-
ça, alimentado pelo rio Reno e partilhado pela 
Alemanha, Áustria e Suíça. Almoço em restau-
rante tradicional. Após o almoço, visita guiada a 
Lindau, uma bonita cidade-jardim referida pela 
primeira vez no século IX e que se desenvolveu 
numa ilha ligada às margens do lago por uma 
ponte. Famosa pelo seu porto guardado pelo fa-
rol e pela escultura gigante do Leão da Baviera, 
o centro possui ruas tranquilas para conhecer e 
edifícios deslumbrantes, como a antiga Câma-
ra Municipal. Passeio de barco para admirar a 
maravilhosa paisagem circundante enquadrada 
pelos Alpes. Jantar e alojamento em hotel na re-
gião de Götzis, na Áustria.
 
7° DIA – GÖTZIS | ZURIQUE | CIDADES DE 
ORIGEM 
Partida para Zurique, atualmente a maior ci-
dade da Suíça e muitas vezes apontada como 
exemplo de qualidade de vida. Tour panorâmico 
desta cidade, bem no coração da Europa e com 
ligações ferroviárias que partem para várias ci-
dades. Os Alpes nevados e o azul do Lago de 
Zurique constituem o pano de fundo das torres 
das igrejas, como a Fraumünster, com vitrais do 

pintor Chagall, e a Grossmünster com torres gé-
meas. A tradição e poder comercial dos tempos 
passados é visível nas suas artérias comerciais, 
onde se encontram produtos de luxo tipicamen-
te suíços. Tempo livre.  Em hora a combinar, 
transporte para o aeroporto. Formalidades de 
embarque e partida para viagem de regresso.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.448€
Suplemento de quarto individual 217€

Inclui: passagem aérea: Lisboa | Zurique | Lisboa; 6 
noites de alojamento em hotéis de 4*; 8 refeições: 
2 almoços e 6 jantares; circuito em autocarro de tu-
rismo; guia local em português (ou espanhol); visitas 
panorâmicas de Friburgo, Estrasburgo, Heidelberg, 
Frankfurt, Wurzburgo, Lindau e Zurique; entradas: 
Residência Imperial em Wurtzburgo, Cascata de 
Triberg, museu ao ar livre em Gutach e Castelo de 
Heidelberg; cruzeiro no Lago de Constança; taxas de 
aviação de Lisboa (134€); assistente acompanhante; 
seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às re-
feições; suplementos aéreos para saída do Porto 
e Faro: (25€), Funchal (148€); taxas de cidade em 
Estrasburgo (2,45€ por pessoa e por noite), a pagar 
diretamente no hotel; quaisquer serviços não men-
cionados.

CAPITAIS DE SONHO 
E ROMANCE  
BUDAPESTE | VIENA | 
BRATISLAVA | PRAGA
 
14 A 20 SETEMBRO 
LISBOA | PORTO | FARO | FUNCHAL | PONTA 
DELGADA  

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | PRAGA
Comparência no aeroporto. Assistência nas for-
malidades de embarque e partida com destino a 
Praga. Chegada e transporte para o hotel. Jan-
tar e alojamento.
 
2º DIA – PRAGA
De manhã começamos o tour totalmente pedo-
nal pelo bairro do Castelo de Hradčany. Vere-

mos parte da catedral de S. Vito e passaremos 
pelo exterior da ruela de Ouro. De seguida con-
tinuamos pelo bairro chamado Lado Pequeno 
e veremos a muito conhecida imagem do Me-
nino Jesus de Praga. Atravessaremos uma das 
mais belas e ricas pontes pedonais do mundo: 
A ponte de Carlos. A visita pedonal termina na 
praça principal da Cidade Velha onde se encon-
tra o mais antigo relógio astronómico do mun-
do. Almoço em restaurante local. Tempo livre. 
Ao fim da tarde, regresso ao hotel de autocarro 
para depois assistir a um espetáculo fascinante 
de Teatro Negro. Regresso ao hotel para jantar. 
Alojamento. 

3º DIA – PRAGA | BRATISLAVA | VIENA
Partida para Bratislava, capital da Eslováquia. 
Esta pacata capital europeia possui um peque-
no, mas interessante centro histórico. A capital 
da República Eslovaca antigamente era a capital 
de toda a Hungria. A cidade situa-se na margem 
do Danúbio. O centro de Bratislava até hoje tes-
temunha a importância da cidade: palácios da 
antiga nobreza húngara, casa residencial de 
Franz Liszt, de Mozart, entre outros. 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 tradicio-
nal. Breve passeio pelo centro com guia local. 
Continuação para Viena. jantar e alojamento.

4º DIA – VIENA
Conheça este mítico e rico destino cheio de 
palácios, igrejas e ruas que nos transportam 
para a sua época de Ouro. 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 Hundertwasser (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 todos 
os tempos. Almoço em restaurante típico no 
centro da cidade para desfrutar de uma refeição 
típica vienense. Tempo livre. A meio da tarde, 
regresse ao hotel. Descanse um pouco antes de 
poder assistir a mais um espetáculo. Desta vez 
selecionamos para si um concerto de valsas. Na 
cidade da música e dos músicos nada melhor 
do que reviver clássicos imortais. Regresso ao 
hotel para jantar.

5º DIA – VIENA | BUDAPESTE
Partida para Budapeste. Chegada para almoço 
em cervejaria local. De tarde, visita ao lado de 
Buda com entrada incluída na Igreja Matias. Co-
nheceremos ainda o bairro do Castelo, o Bas-
tião dos Pescadores e o Monte de S. Gerardo 
onde faremos uma breve paragem. Ao fim da 
tarde chegada ao hotel. O dia termina com um 
jantar especial na "Rainha do Danúbio".  Apre-
cie o perfil urbano único que a cidade iluminada 
oferece a bordo de um cruzeiro que navega nas 
águas deste majestoso rio. Regresso ao hotel e 
alojamento. 

6º DIA – BUDAPESTE 
De manhã, visita ao lado Peste. Visita guiada ao 
parlamento de Budapeste, um monumento gran-
dioso e cheio de história. Prosseguimos para vi-
sita panorâmica ao exterior da Ópera, basílica 
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de Santo Estevão, Praça dos Heróis e Sinagoga. 
Almoço em restaurante local. Tempo livre. No fi-
nal da tarde regresso ao hotel para descansar 
um pouco, antes de jantar num dos mais belos 
restaurantes da cidade: o “Callas” Aqui os can-
tores da Ópera cantam durante o jantar. Aprecie 
um quarteto de cordas e um pianista que tocam 
durante a noite as melodias clássicas de sem-
pre. Desfrute de uma noite única de sonho e ro-
mance. Regresso ao hotel. Alojamento.

7º DIA –BUDAPESTE | CIDADES DE ORIGEM
Manhã parcialmente livre para últimas ativida-
des de carácter pessoal. Almoço antecipado. 
Em hora a combinar transporte para o aeropor-
to. Formalidades de embarque e regresso. 
 
Mínimo de 26 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.472€
Suplemento de quarto individual 393€

Inclui: passagem aérea em voos regulares da TAP: 
Lisboa | Praga e Budapeste | Lisboa, com direito a 
20kg de bagagem (1 volume); 6 noites de alojamen-
to e pequeno-almoço em hotéis de 4*; refeições: 6 
almoços, com água incluída, e 6 jantares; cruzeiro 
no Danúbio; entradas: Castelo Hradčany e Catedral 
de S. Vito e Ruela do Ouro em Praga, Palácio de 
Schönbrunn, em Viena, e Parlamento e Igreja Matias, 
em Budapeste; ingresso para os espetáculos: Teatro 
Negro (Praga), concerto de valsas (Viena) e concerto 
no “Callas” (Budapeste);; taxas de aviação de Lisboa 
(132€); assistente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às refei-
ções (exceto últimos dois jantares onde estão incluí-
das); suplementos aéreos para saída de Porto e Faro 
(24€), Funchal (130€) e Ponta Delgada (136€); quais-
quer serviços não mencionados. 

O MELHOR DA GRÉCIA 
COM CRUZEIRO PELAS 
ILHAS // NOVIDADE
 
17 A 24 MAIO 
LISBOA 

1º DIA – LISBOA | FRANKFURT | ATENAS
Comparência no aeroporto. Assistência nas for-
malidades para embarque e partida com destino 
a Atenas, via Frankfurt. Chegada e transfer para 
o hotel. Jantar e alojamento.
 
2º DIA - ATENAS | INÍCIO DO CRUZEIRO DE 
3 DIAS 
De manhã, transfer para o Porto de Pireus para 
embarque no cruzeiro em regime de pensão 
completa e alojamento a bordo. Terá 3 excur-
sões incluídas a bordo. A nossa primeira para-
gem (18h00-23h00) será Mykonos, ilha famosa 
pelas suas praias, pela sua incomparável beleza 
e agitada vida noturna. Alojamento a bordo.
 
3º DIA - EM CRUZEIRO: KUSADASI (TUR-
QUIA) | PATMOS 
Primeira escala no porto de Kusadasi, Turquia 
(07h00-13h00). Visita incluída a Éfeso, uma ma-
ravilhosa cidade arqueológica, onde São Paulo 
foi preso e depois exilado. Pela tarde chegada 
à ilha de Patmos (16h00-21h00). Tempo livre 

nesta ilha - considerada um destino ideal para 
os amantes da Natureza graças à sua costa, 
penhascos e solo vulcânico - ou possibilidade 
de participar numa visita (incluída) onde terá a 
oportunidade de ir ao mosteiro e à gruta onde 
São João esteve exilado e escreveu o Livro do 
Apocalipse. Alojamento a bordo.
 
4º DIA - EM CRUZEIRO: HERAKLION (CRETA) 
| SANTORINI 
A primeira escala e porto de hoje será Heraklion, 
capital da ilha de Creta (07h00-11h30). Visita in-
cluída ao Palácio de Knossos, centro da Civili-
zação Minóica. Em seguida poderá desfrutar de 
uma experiência de tirar o fôlego: a chegada à 
ilha de Santorini, conhecida hoje e sempre como 
o continente perdido Atlantis (16h30-21h30). 
Tempo livre na ilha para atividades de caráter 
pessoal. Alojamento a bordo.
 
5º DIA - CHEGADA DO CRUZEIRO: PIREUS | 
ATENAS  
Chegada pela manhã bem cedo ao Porto de Pi-
reus (06h00). Início das formalidades de desem-
barque. Visita panorâmica do centro da cidade, 
o “coração neoclássico” de Atenas, com pas-
sagem pelas avenidas Panepistimiou, Stadiou, 
Rainha Sofia e Amalias. Continuação até à Pra-
ça Sintagma onde se encontram o Parlamento, o 
Monumento ao Soldado Desconhecido, a Casa 
Presidencial, o Estádio Panatenaico, o Templo 
de Zeus e a Porta de Adriano. De seguida, é 
tempo de pisar a rocha sagrada da Acrópole e 
apreciar Propylaea, o templo jónico de Atenea 
Nike, o Erechtheum e o Parténon, símbolos da 
democracia ateniense. Almoço em restaurante 
local. Tarde livre. Jantar de folclore no Zafiros. 
Alojamento.
 
6º DIA - ATENAS | DELFOS | KALAMBAKA  
De manhã partida para a cidade de Delfos, an-
tigamente conhecida como o centro do mundo 
antigo, visitaremos o sítio arqueológico e o mu-

seu, com a sua famosa estátua de bronze, a “Au-
riga”. Almoço em restaurante local. Saída para 
Kalambaka, uma cidade pitoresca situada aos 
pés das pedras gigantescas de Meteora. Jantar 
e alojamento.
 
7º DIA - KALAMBAKA | METEORA | ATENAS 
De manhã cedo visita aos mosteiros de Me-
teora, situados sobre altíssimas rochas numa 
paisagem de beleza natural única. Almoço em 
restaurante local. De tarde, saída para Atenas. 
Jantar e alojamento.
 
8º DIA - ATENAS | LISBOA 
Manhã livre para atividades de caráter pessoal. 
Almoço no hotel e transfer para o aeroporto. 
Formalidades de embarque e partida em voo de 
regresso.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.980€
Suplemento de quarto individual 400€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Frankfurt | Atenas 
e Atenas | Frankfurt | Lisboa; circuito em autocarro; 
5 noites de alojamento em hotéis de 4*; 2 noites de 
alojamento em cruzeiro de 3 dias, em cabine exte-
rior standard XA ou XB;  refeições: 7 jantares e 7 
almoços; visitas a Atenas, Olímpia Delfos, Kusadasi, 
Patmos, Heraklion com guias locais (em português, 
espanhol ou inglês); entradas na Acrópole de Atenas, 
teatro de Epidauros, Micenas e mosteiros de Olímpia 
e Delfos; bebidas a bordo do cruzeiro (bebidas al-
coólicas e não alcoólicas ilimitadas a bordo – pacote 
Blue); taxas de aviação: 88€ (Lisboa); taxas portuárias 
(118€); gratificações a bordo; serviço de bagageiro 
nos hotéis (1 mala por pessoa); assistente acompa-
nhante; seguro de viagem (incluindo condições es-
peciais para cancelamento antecipado e interrupção 
de viagem).

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às refei-
ções, fora do cruzeiro; quaisquer serviços não men-
cionados.
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CITY BREAKS

ESCAPADINHA A ROMA 
– A CIDADE BELA // NOVIDADE
 
31 MAIO A 03 JUNHO   
LISBOA | PORTO | FARO 

1º DIA – ORIGEM | ROMA
Comparência no aeroporto. Assistência nas for-
malidades de embarque e partida com destino a 
Roma. Chegada e tempo para almoço.
Visita à Basílica de Santa Maria Maggiore, uma 
das quatro basílicas maiores, uma das sete igre-
jas de peregrinação e a maior igreja mariana 
de Roma. Continuação da visita com destaque 
para a Fonte de Trevi, um dos símbolos da cida-
de eterna e a Praça de Espanha, onde no centro 
está a famosa Fontana della Barcaccia. Des-
taque para a monumental escadaria, com 135 
degraus, inaugurada pelo Papa Bento XIII por 
ocasião do Jubileu de 1725 e onde se efetuam 
os famosos desfiles de moda de Roma. Jantar. 
Alojamento em hotel de 4*.

2º DIA - ROMA 
Passeio, a pé, pelos Foros Imperiais, uma série 
de praças monumentais edificadas pelos im-
peradores romanos na cidade de Roma. Visita 
ao Coliseu. Continuação para a Villa Borghese. 
Almoço. Considerado um dos maiores parques 
urbanos da Europa, é a perfeita combinação en-
tre a natureza e a arte romana, que torna estes 
jardins uns dos mais belos e impressionantes 
alguma vez vistos. Aqui podemos encontrar um 
jardim zoológico, esculturas e estátuas neoclás-
sicas, um lago artificial, fontes de famosos ar-
tistas e várias casas de verão. Destaque para a 
Galleria Borghese que exibe obras de mestres 
como Caravaggio, Leonardo da Vinci, Bernini e 
Rafael. Jantar. Alojamento.
 
3º DIA - ROMA
Visita ao Museu do Vaticano, com mais de mil 

salas e galerias, alberga obras de arte de valor 
incalculável, oriundas do antigo Egito, Grécia, 
Roma e do Renascimento. Destaque para as es-
culturas, pinturas e tapeçarias, entre outras pre-
ciosidades. Visita à Capela Sistina, localizada no 
Palácio Apostólico, residência oficial do Papa, 
erguida entre 1475 e 1483, durante o pontificado 
de Sisto IV. O destaque vai para o mundialmen-
te famoso conjunto de frescos, executados por 
Miguel Ângelo no teto e na parede do altar. Vi-
sita à Basílica de S. Pedro, onde participaram, 
durante a sua construção, alguns dos maiores 
artistas da história da Humanidade. Almoço. De 
tarde, visita às Catacumbas de São Calisto. Aqui 
encontra-se a famosa Cripta dos Papas, onde 
estão os túmulos de diversos Papas dos séculos 
II ao IV. Jantar. Alojamento.
 
4º DIA – ROMA | REGRESSO 
Continuação das visitas passando pela Piazza 
Navona, onde está a Fontana dei Quattro Fumi, 
Panteão, uma das mais bem preservadas estru-
turas romanas que permaneceu em uso por toda 
a sua história. Almoço. Tempo livre para ativida-
des de caráter pessoal. Em horário a informar, 
transfer para o aeroporto. Formalidades de em-
barque e partida em voo de regresso.

Mínimo de 20 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.144€
Suplemento de quarto individual 458€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Roma | Lisboa; cir-
cuito em autocarro; 3 noites de alojamento em hotel 
de 4*; visitas com guias locais em português; servi-
ço de auriculares; entradas: Villa e Galeria Borghe-
se, Coliseu, Museus do Vaticano, Catacumbas de S. 
Calixto; 7 refeições: 4 almoços e 3 jantares, com be-
bidas incluídas; assistente acompanhante; taxas de 
aviação de Lisboa (135€); seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer serviços 
não menciotaxa de reserva (10€); suplementos aé-
reos saída do Porto ou Faro (24€ por pessoa); quais-
quer serviços não mencionados; taxas de cidade em 
Roma (6€/por pessoa/noite a pagar localmente).

GRANDES VIAGENS

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

PASSAPORTE OBRIGATÓRIO

 
12 A 26 MAIO  
LISBOA 

1º DIA – LISBOA | FRANKFURT | DELHI
Comparência no aeroporto. Assistência nas for-
malidades de embarque e partida com destino 
a Delhi. Refeições a bordo. Chegada a Delhi e 
transporte privativo para o hotel. Alojamento.
 
2º DIA – DELHI
De manhã, saída para visita à zona antiga da ci-
dade, começando com a visita de Raj Ghat, o me-
morial a Mahatma Gandhi, seguindo depois para 
a maior mesquita indiana – Jama Masjid. Daqui 
sairemos num passeio em riquexó até ao parque 
do Forte Vermelho, passando pelas estreitas ruas 
de Chandni Chock, terminando no forte, com uma 
vista magnífica sobre o rio Jamuna. Almoço em 
restaurante local. Após a visita de Velha Delhi, pas-
saremos para Nova Delhi com todos os legados 
deixados pelos britânicos. Início do passeio pas-
sando pela Porta da Índia; Rashtrapati Bhawan, o 
Palácio e Residência Presidencial, o Parlamento, 
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. Antes de regressar ao hotel, visita ainda do 
Mausoléo de Humayun, belo monumento de estilo 
indo-persa, mandado construir pela viúva do 2º 
Imperador Mughal, Humayun. Regresso ao hotel 
após a visita. Jantar e alojamento no hotel.
 
3º DIA – DELHI | AGRA
Saída de Dehli para Agra. Após uma viagem de 
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cerca de 5 horas, chegamos a Agra, check-in no 
hotel e almoço. Saída em direção ao Taj Mahal, 
onde teremos um transporte de charrete até à 
entrada do Palácio. Visita a este magnífico mo-
numento, completamente acabado no ano de 
1653. Após esta visita, partida em direção ao 
Forte de Agra, situado ao longo do Rio Yamuna, 
que apresenta exemplos de obras de artesãos 
do período Mughal de valor inestimável, incluin-
do o lindo mosteiro construído pelo Imperador 
Akbar em 1565. A visita terminará com o túmulo 
de Mirza Ghiyath Beg (Itmad–Ud-Daulah), o pri-
meiro edifício a ser construído em puro mármore 
na Índia Munghal. Regresso ao hotel. Jantar e 
alojamento no hotel.
 
4º DIA – AGRA | FATHEPUR SIKRI | BHARA-
TPUR | JAIPUR
Pela manha, bem cedo, partida de Agra em dire-
ção a Jaipur, numa viagem de aproximadamente 
5h30. No percurso, visita a Fatehpur Sikri. Entre 
1570 e 1586 esta cidade foi a capital do Império 
Moghul, aí vivia, numa gruta, um santo islâmi-
co chamado Sheikh Salim Chishti, Akbar, líder 
do povo, pediu-lhe a bênção de um filho. Ao ver 
realizado o seu desejo, não só deu o nome de 
Salim ao seu filho, como idealizou um ambicioso 
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 con-
servada, com uma mesquita, muitos palácios, 
ruas e praças. As construções foram feitas com 
arenito vermelho. Visita de Panch Mahal, Diwan-
-i-Khas, Diwn-i-Aam, e Burland Darwaja. Após 
as visitas, continuação da viagem para Jaipur, 
com almoço no Laxmi Niwas Palace em Bhara-
tpur. Chegada a Jaipur, jantar e alojamento no 
hotel 4*.
 
5º DIA – JAIPUR | AMBER | JAIPUR
Saída para os arredores da cidade para visita 
de Amber, com paragem em Hawa Mahal para 
admirarmos a elaborada fachada do Palácio 
dos Ventos. Continuação para visita ao famoso 
Forte Amber, também conhecido como o “Pa-
lácio Rosa”, fazendo o percurso da porta até 
ao topo do forte em dorso de elefante ou jeep 
(mediante disponibilidade). Construído em 1592 
pelo Rajá Man Singh em arenito vermelho e már-
more branco, o forte é uma fascinante mistura 
da arquitetura Hindu e Muçulmana. Almoço em 
restaurante local. A tarde será dedicada à visita 
de Jaipur, cujo principal atrativo é o Palácio da 
Cidade, perfeito exemplo da arquitetura Rajas-
than e Mughal, constituído por 4 palácios princi-
pais: Dilkusha Mahal, Moti Mahal, Sheesh Mahal 
e Krishna Mahal. Visita ainda ao Observatório 
Jantar Mantar (maior observatório astronómi-
co do mundo esculpido em pedra e mármore). 
Antes do regresso ao hotel, tempo ainda para 
um passeio de riquexó pelas estreitas ruas da 
cidade até um bazar local. Jantar e alojamento 
no hotel. 
 
6º DIA – JAIPUR | PUSHKAR | JODHPUR
Saída em direção a Jodhpur, a 330 km, numa 
viagem de aproximadamente 06h30. Durante a 
viagem, visita a Pushkar. A aldeia de Pushkar 
situada no deserto, alberga um dos lagos mais 
sagrados da Índia. À sua volta existem inúme-
ros templos, para além da razão religiosa, esta 
aldeia é também famosa pela feira de gado e 

camelos que aqui se realiza anualmente. Visita 
dos Ghats e do Templo de Brama, almoço em 
restaurante local, após o qual continuamos até 
Jodhpur. Chegada e alojamento no hotel. Jantar 
e alojamento no hotel 5*.
 
7º DIA – JODHPUR
Visita da cidade de Jodhpur, incluindo o com-
plexo da Fortaleza Mehrangarth com o Palácio 
Moti Mahal, o Bazar Sardar com a sua Torre do 
Relógio de 1912, o famoso forte da cidade e o 
cenotáfio de mármore branco do Marajá Jas-
want Singh II: Jaswant Thada. Visitaremos tam-
bém o Palácio Museu Umaid Bhawan, um dos 
últimos grandes palácios da Índia, que levou 15 
anos a construir. Regresso ao hotel. Almoço no 
hotel e restante tarde livre para passear pela ci-
dade ou simplesmente repousar. Jantar e aloja-
mento no hotel.
 
8º DIA – JODHPUR | RANAKPUR | UDAIPUR
Início da viagem com destino a Udaipur, hoje 
teremos cerca de 7 horas de viagem, aprovei-
tando para visitar durante o percurso o com-
plexo de templos de Ranakpur, um dos cinco 
principais lugares sagrados dos Jainistas. Após 
o almoço em Ranakpur, continuação da viagem 
em direção a Udaipur. Chegada a Udaipur e alo-
jamento no hotel. Ao final da tarde, e caso o ní-
vel das águas o permita, saída para passeio de 
barco pelo lago Pichola, cujo Palácio Jag Mandir 
é o seu símbolo. Udaipur é uma bela cidade ro-
deada pelo azul da água do lago, uma mescla 
de lugares, sons, experiências e inspiração para 
a imaginação de poetas, pintores e escritores. 
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 capital de 

Mewar – Nagda - tem as ruínas dos templos de 
Vishnu, Shiva e Jain. Regresso a Udaipur para 
almoço em restaurante local. De tarde, visita 
desta cidade, nomeadamente ao Palácio da Ci-
dade construído em 1725 em granito e mármo-
re, onde visitaremos a sala das audiências, os 
aposentos reais das damas da corte e os jardins 
Sahelion-ki-Badi, onde durante séculos se rea-
lizaram as festas reais. Jantar e alojamento no 
hotel.
 
10º DIA – UDAIPUR | BOMBAIM | GOA
Transporte do hotel para o aeroporto para par-
tida com Destino a Bombaim. Chegada, forma-
lidades de trânsito e embarque com destino a 
Goa. Chegada. Assistência na chegada e trans-
porte até ao hotel. No percurso, paragem para 
almoço. Tarde livre. Jantar no hotel e alojamento.
 
11º DIA – GOA
Saída para visita da Velha Goa e das suas igre-
jas: Basílica do Bom Jesus – que é uma das mais 
antigas igrejas de Goa - assim como de toda a 
Índia, e o local sagrado onde permanecem as 
relíquias de São Francisco Xavier, veneradas 
não só pelos católicos, mas também por hindus. 
Durante este passeio também visitaremos a Ca-
tedral de Santa Catarina, a maior igreja na Ásia, 
com 14 altares, um corredor de 8 metros e 5 si-
nos, incluindo um sino de ouro, a Igreja de São 
Caetano, que é uma réplica da praça de São Pe-
dro em Roma. Almoço no Hotel Panjim Inn, uma 
antiga mansão portuguesa convertida em hotel 
no centro de Panjim. Após o almoço, continua-
ção das visitas, começando pela Igreja de N. Srª 
da Imaculada Conceição, uma das primeiras a 
serem construídas em Goa no séc. XVI. Depois, 
continuaremos com um passeio a pé pelo bair-
ro das Fontainhas, onde iremos encontrar uma 
grande influência Portuguesa, e a zona de São 
Tomé, do “Altinho”, a Rua Natal e a zona de Dona 
Paula. Jantar e alojamento no hotel 5*.
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12º E 13º DIAS – GOA
Dias livres para descansar, aproveitar a praia e 
as instalações do hotel. Estada no hotel em regi-
me de pensão completa.
 
14º DIA – GOA | BOMBAIM
Em hora a informar, saída para o aeroporto 
de Goa para partida com destino a Bombaim. 
Chegada a Bombaim, assistência local e início 
da visita da cidade de Bombaim 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, lo-
cal onde os parsis (seguidores do Zoroastrismo) 
colocavam os seus mortos. Continuamos pela 
Marina Drive, longa marginal conhecida como “o 
colar da rainha” devido à iluminação da avenida 
em forma de U. Passagem ainda pela estação 
de comboios Vitoria Terminus, emblemática da 
época britânica no país, e pela Torre Rajabai, 
que se destaca dos restantes edifícios da Uni-
versidade de Bombaim pela sua altura de 85m. 
Almoço em restaurante local. Após o almoço, 
visita da Porta da Índia (ex-libris de Bombaim) 
que foi construída para comemorar a visita dos 
soberanos britânicos em 1911, seguindo-se de-
pois um passeio a pé pela zona do antigo forte. 
Embora fisicamente não exista o forte podemos 
ainda encontrar diversos edifícios construídos 
em diferentes estilos. Visitaremos também o 
Mercado Crawford, com as suas lojas cobertas. 
No final da visita, seguiremos para um hotel na 
zona do aeroporto, onde iremos jantar. Após 
jantar transporte para o aeroporto.
 
15º DIA – BOMBAIM | FRANKFURT | LISBOA
Formalidades de embarque e partida com desti-
no a Lisboa. Escala em Frankfurt. 

Mínimo de 20 participantes.

NOTA IMPORTANTE: Obrigatório passapor-
te válido pelo período mínimo de 6 meses após 
a data da viagem; o visto de entrada na Índia é 
obrigatório podendo ser tratado pela INATEL, 
mediante o preenchimento de formulário, entrega 
de passaporte e pagamento adicional

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 2.750€
Suplemento de quarto individual 602€

Inclui: passagens aéreas Lisboa/Delhi e Bombaim/
Lisboa (via Frankfurt) e Udaipur/Bombaim/Goa/
Bombaim; circuito em autocarro; 13 noites de aloja-
mento em  hotéis de 4* e 5*; refeições: 13 almoços 
e 13 jantares; guias locais em espanhol e em Goa, 
em português; percurso em charrete do Parque de 
Estacionamento até ao Taj Mahal em Agra; passeio 
em rickshaw em Delhi e Jaipur; subida da porta até 
ao topo do Fort Amber em Jaipur; passeio de barco 
no Lago Pichola em Udaipur; serviço de bagageiro 
nos hotéis e aeroportos (1 mala por pessoa); taxas de 
aviação de Lisboa (438€); assistente acompanhante; 
seguro de assistência em viagem VIP incluindo can-
celamento, interrupção de viagem ou força maior).

Não inclui: taxa de serviço (10€); visto de entrada na 
Índia (obrigatório) – podemos tratar do visto a pedi-
do (140 euros); bebidas às refeições; gratificações 
locais; taxa para utilização de câmaras de vídeo ou 
máquinas fotográficas nos monumentos; quaisquer 
serviços não mencionados.

JAPÃO FASCINANTE 
PASSAPORTE OBRIGATÓRIO

 
07 A 17 JUNHO
LISBOA

1º DIA - LISBOA | OSAKA
Comparência no aeroporto. Assistência nas for-
malidades de embarque e partida em voo com 
destino a Osaka, via cidade europeia. Refeições 
e noite a bordo.
 
2º DIA -  … | OSAKA  
Chegada. Assistência nas formalidades adua-
neiras e início da visita panorâmica de Osaka. 
Começamos pelo imponente Castelo de Osaka, 
seguido do Edifício Umeda Sky para conhecer 
o observatório “Jardim Flutuante” e apreciar as 
vistas fantásticas sobre a cidade. Passagem de 
autocarro pelo Castelo de Osaka, um dos gran-
des símbolos nipónicos, Almoço em restaurante 
local situado na zona de Dotombori, a Broadway 
japonesa, onde se encontra ao longo de am-
bas margens do canal, uma enorme variedade 
de restaurantes lojas e teatros. Após o almoço, 
transfer para o hotel para jantar e alojamento.
 
3º DIA - OSAKA | NARA | FUSHIMI INARI | 
QUIOTO
Passeio com destino a Nara, a primeira capital 
permanente do Japão. Visita do Templo Tōdai-
-ji, com destaque para a enorme estátua do 
Grande Buda (“Daibutsu”); do Parque dos Cer-
vos Sagrados (“Nara-kōen”), recheado de por-
menores fascinantes e de veados amistosos; e 
do Santuário Xintoísta de Kasuga, famoso pela 
profusão de lanternas de bronze doadas pelos 
fiéis. Almoço em restaurante local. De tarde, 
saída até Quioto, a antiga capital do Japão Im-
perial. No caminho, visita do famoso Santuário 
Xintoísta de Fushimi Inari, dedicado ao deus do 
arroz. Este lugar destaca-se de tudo o resto pela 
infindável sequência de Toris (portões do San-
tuário), os quais formam um longo corredor até o 
topo da montanha. Aqui desfrutaremos do efei-
to visual impressionante admirando as diversas 
estátuas de raposas, as mensageiras do deus. 
Teremos ainda a degustação de saké a típica 
aguardente de arroz japonesa.  Ao fim da tar-
de, chegada a Quioto, a “Cidade dos Samurais”. 
Jantar no hotel ou em restaurante local próximo 
do hotel. Alojamento.
 
4º DIA - QUIOTO 
De manhã, início da visita da cidade de Quioto. 
Visita do Castelo de Nijō que, ao contrário da 
maioria das fortificações nipónicas (quase sem-
pre instaladas em colinas), se encontra numa 
planície no centro da cidade. Cenário importan-
te na história japonesa, o antigo forte da família 
Tokugawa é hoje um amplo complexo de 275 
000 m² e tem como destaque o ornamentado 
portão Karamon e os palácios Ninomaru e Hon-
ramu. Dentro do castelo irá encontrar alguns 
dos mais ricos exemplares de pintura japonesa 
nas paredes, portas e até nos tetos. Descubra 
também o Templo Kinkaku-ji, o famoso Templo 
do Pavilhão Dourado, rodeado pelo Kyōko-chi 
(lago espelhado). Todo o pavilhão, exceto o rés-
-do-chão, está coberto de folha de ouro puro 
e é possível observar uma fenghuang dourada 

(fénix chinesa) no telhado. Visita ao Santuário 
Xintoísta de Heian Jingu. Um enorme portal Tori 
abre alas para um amplo pátio ladeado por pré-
dios que mesclam branco e vermelho-alaranja-
do com o santuário a assumir-se como a figura 
central. No seu lado oriental há um belíssimo 
jardim, um lago com flores de lótus, cerejeiras 
e outras plantas ornamentais. De seguida, par-
ticipamos na cerimónia do chá, um dos rituais 
mais graciosos da cultura japonesa e, por últi-
mo, passagem pelo Bairro de Gion para admirar 
as antigas casas de madeira dos comerciantes 
locais e as chayas (casas de chá), espaços de 
entretenimento onde as gueixas protagonizam 
míticas atuações de canto e dança. Almoço em 
restaurante local durante as visitas. Jantar no 
hotel (ou em restaurante local próximo do hotel). 
Alojamento.
 
5º DIA - QUIOTO | HIROSHIMA | MIYAJIMA | 
QUIOTO 
Transfer a pé, até à estação de Quioto. Saída num 
comboio de alta velocidade, com destino a Hi-
roshima. Chegada e visita panorâmica da cida-
de onde foi lançada a primeira bomba atómica 
no final da II Guerra Mundial, a 6 de agosto de 
1945. Passeio pelas páginas da história ao visitar 
o Parque Comemorativo da Paz, reflexo das aspi-
rações de uma cidade renascida, e o Museu onde 
se recorda um dos dias mais trágicos da era con-
temporânea. Veja ainda a Cúpula da Bomba Ató-
mica, o eterno símbolo da destruição. Continua-
ção em viagem (de ferry) até à pequena ilha de 
Miyajima. Almoço em restaurante local seguida 
da Visita do Santuário Xintoísta de Itsukushima, 
famoso devido ao Tori (portal) gigante que, em 
períodos de maré alta, parece flutuar no mar. Os 
principais edifícios do santuário, também cons-
truídos sobre a água, criam, em conjunto com o 
Tori, um dos mais belos “postais” do Japão. No 
final da visita, regresso de ferry a Hiroshima e 
nova viagem de comboio de alta velocidade até 
Quioto. Regresso ao hotel para jantar (ou em res-
taurante local próximo). Alojamento.
 
6º DIA - QUIOTO | NAGOYA | SHIRAKAWAGO 
| TAKAYAMA 
Nota:. Neste dia, as malas de viagem seguem 
diretamente para o hotel em Tóquio, por isso, 
prepare uma bagagem de mão para duas noi-
tes em Takayama e Hakone. De manhã transfer 
a pé, até à estação de Quioto. Saída num com-
boio de alta velocidade, com destino a Nagoya. 
Chegada e continuação até Shirakawago. Visita 
a esta adorável povoação, declarada Patrimó-
nio da Humanidade pela UNESCO, conhecendo 
uma casa tradicional de “Gassho-zukuri”. Tam-
bém conhecidas como Minkas (casas do povo), 
estas eram habitadas por agricultores, artesãos 
e comerciantes (excetuando-se a aristocracia e 
a classe samurai), fazendo-nos lembrar as ca-
sas de Santana na ilha da Madeira. A arquitetu-
ra Minka caracteriza-se por estruturas simples, 
com telhados inclinados e estreitos, e foi desen-
volvida ao longo da história do Japão. Almoço 
em restaurante local (menu japonês regional). 
De tarde, partida para Takayama. Chegada e 
visita panorâmica com destaque para a tradi-
cional rua Kami-Sannomachi. Ao fim da tarde 
transfer para o hotel. Aproveite para desfrutar 
dos Onsens, águas termais de Takayama que o 
hotel tem à sua disposição. Jantar japonês no 
hotel e alojamento. 
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7º DIA - TAKAYAMA | TSUMAGO | NAGOYA | 
HAKONE 
De manhã, saída com destino a Tsumago. Vi-
sita de “Waki Honjin”, uma antiga hospedaria 
de Samurais em Kiso Valley. Aqui vai poder ter 
uma ideia de como viviam os Samurais (o que 
comiam, bebiam, como viajavam, etc.). Toda 
a cidade de Tsumago foi restaurada, por isso, 
ao passear pelas ruas estará a fazer uma via-
gem até ao tempo dos lendários guerreiros ja-
poneses, enquanto contempla um cenário de 
incomparável serenidade e beleza. Almoço em 
restaurante local. No final da visita, transfer para 
a estação de Nagoya. Partida num comboio de 
alta velocidade, com destino a Odawara. Che-
gada e transfer para o hotel situado em Hakone. 
Chegada ao hotel. Aproveite para relaxar e des-
frutar do “onsen”, águas termais de Hakone do 
seu hotel. Jantar no hotel.  Alojamento.
 
8º DIA - HAKONE | MONTE FUJI | TÓQUIO
Partida numa excursão ao Parque Nacional de 
Hakone. Subida até à Quinta Estação (ou até 
onde as condições meteorológicas permitirem) 
do Monte Fuji para admirar o lendário monte 
japonês, um dos mais famosos do mundo. Al-
moço em restaurante local. De tarde, realização 
de um minicruzeiro no Lago Ashi, famoso pelas 
suas fontes termais, e subida de teleférico ao 
Monte Komagatake para desfrutar da vista pa-
norâmica de Hakone e do Monte Fuji. No final da 
visita, partida com destino a Tóquio. Jantar no 
hotel ou em restaurante local próximo do hotel. 
Alojamento. 
Nota: Dependendo das condições meteoroló-
gicas, o minicruzeiro e a subida de teleférico 
poderão ser substituídos por outras excursões. 
A vista panorâmica do Monte Fuji também de-
pende da meteorologia e é bastante difícil de 
conseguir no verão devido à intensa nebulosi-
dade. 
 

9º DIA - TÓQUIO 
De manhã início da visita da capital, descobrin-
do o Templo Asakusa Kannon, o mais antigo e 
um dos mais famosos templos budistas de Tó-
quio. De seguida, passagem pela Praça do Pa-
lácio Imperial, uma das principais zonas verdes 
da cidade com uma vista privilegiada para as 
duas pontes que guardam a entrada no terreno 
do palácio. Visita da magnífica Torre de Tóquio. 
Aberta em 1958, a torre tem mais 12 metros do 
que a sua “irmã” parisiense, a Torre Eiffel. Em-
bora a sua principal finalidade seja transmitir o 
sinal das maiores redes de TV nipónicas, a vista 
panorâmica que oferece tornou-a numa grande 
atração turística e principal ponto de observa-
ção de Tóquio. Almoço em restaurante local. 
De tarde, visita ao Santuário Xintoísta de Meiji. 
Longe das multidões de turistas, este templo 
dedicado ao imperador Meiji, grande responsá-
vel pela abertura do Japão ao ocidente no sé-
culo XIX, é um reduto de serenidade no meio da 
agitação da capital nipónica. Participamos nos 
rituais locais, purificando as mãos no tanque co-
munal e escrevendo os nossos desejos no mural 
de orações. Por último, admiramos o colorido e 
movimentado Bairro Shibuya, um quarteirão po-
pular, repleto de opções de compras e entrete-
nimento, onde surgem as principais tendências 
nipónicas. Regresso ao hotel para jantar (ou em 
restaurante local próximo). Alojamento.
 
10º DIA - TÓQUIO (NIKKO)
Pela manhã partida com destino a Nikko para 
visitar o famoso Santuário Xintoísta de Tosho-
gu*, com uma arquitetura majestosa, repleta de 
detalhadas esculturas de madeira, muito dife-
rente da simplicidade e austeridade tradicional 
japonesa. Subimos a estrada em ziguezague 
(I-Ro-Ha) e admiramos a Cascata de Kegon, ele-
vador incluído, - uma das mais belas do Japão. 
Almoço em restaurante local. No final da visita, 

regresso ao hotel em Tóquio. Jantar no hotel (ou 
em restaurante local próximo). Alojamento.
Nota: *O Santuário Xintoísta de Toshogu está 
em restauração e, por esse motivo, a porta Yo-
meimon encontra-se coberta por andaimes. Es-
tas obras têm data de finalização prevista para 
2019. Apesar de não se poder ver esta porta, as 
obras não afetam a visita ao Santuário. 
 
11º - TÓQUIO | LISBOA
Transfer para o aeroporto. Assistência nas for-
malidades de embarque e partida com destino a 
Lisboa, com escala. Refeições a bordo. 

Mínimo de 20 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 4.818€
Suplemento de quarto individual 860€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Frankfurt | Osaka e 
Tóquio | Munique | Lisboa; 10 noites de alojamento 
em hotéis de 4*; refeições: 9 almoços e 9 jantares; 
circuito em autocarro; bilhetes de comboios de alta 
velocidade nos percursos Quioto/Hiroshima, Quioto/
Nagoya e Nagoya/Odawara; guia local em português 
(ou espanhol); todas as visitas descritas no itinerário 
e as seguintes entradas incluídas: Templo Tōdai-ji, 
Castelo de Nijō, Templo Kinkaku-ji, Santuário Xin-
toísta de Heian Jingu, cerimónia do chá, Museu do 
Parque Comemorativo da Paz, Santuário Xintoísta 
de Itsukushima, Casa tradicional de “Gassho-zukuri”, 
“Waki Honjin”, antiga hospedaria de Samurais, mini-
cruzeiro no Lago Ashi; subida de teleférico ao Monte 
Komagatake, Torre de Tóquio, Santuário Xintoísta de 
Toshogu e Cascata de Kegon (elevador incluído); ta-
xas de aviação de Lisboa (81€)); assistente acompa-
nhante; seguro de viagem - incluindo as condições 
especiais para cancelamento antecipado e interrup-
ção de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); gratificações a 
guias ou motoristas; bebidas às refeições; quaisquer 
serviços não mencionados.
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CHINA MILENAR COM 
HONG KONG E MACAU
 
16 A 28 AGOSTO  
LISBOA

1º DIA – LISBOA | PEQUIM
Comparência no aeroporto. Assistência nas for-
malidades de embarque e partida em voo com 
destino a Pequim, em voo com escala. Refei-
ções e noite a bordo.
 
2º DIA – … | PEQUIM
Chegada pela manhã a Pequim, capital da Re-
pública Popular da China. Visita do Palácio de 
Verão, o refúgio preferido dos imperadores da 
dinastia Qing. Deixe-se conquistar por esta 
maravilha arquitetónica com belos jardins e um 
grande lago com vistas para a montanha. Um 
cenário único que lembra as paisagens retrata-
das nas pinturas tradicionais chinesas. Almoço 
em restaurante. Transfer para o hotel para che-
ck-in e resto de dia livre para descansar ou ex-
plorar esta antiga cidade imperial, coração po-
lítico e cultural da segunda maior economia do 
mundo. Jantar buffet e alojamento.
 
3º DIA – PEQUIM 
Começaremos o dia com visita à Cidade Proibi-
da, o maior palácio do mundo e uma obra-prima 
da arquitetura tradicional chinesa. Trata-se de 
um majestoso complexo, uma verdadeira cidade 
dentro de outra cidade, cuja “fronteira” separava 
o povo do poder imperial e onde apenas os ofi-
ciais, os empregados e a família imperial podiam 
entrar. Descobrimos ainda a Praça de Tianan-
men, a terceira maior do mundo, construída para 
projetar a grandiosidade do partido comunista 
durante a revolução cultural. Um lugar simbólico 
da capital chinesa, cenário de diversas paradas 
militares, da despedida do “timoneiro” Mao Tsé-
-Tung e do massacre que abalou a comunidade 
internacional ao vitimar centenas de civis que 

protestavam contra o regime em 1989. Almoço 
em restaurante. De tarde visita ao famoso Tem-
plo do Céu, um lugar onde os imperadores das 
Dinastias Ming e Qing ofereciam sacrifícios ao 
Céu e rezavam pelas boas culturas. Jantar buf-
fet no hotel e alojamento.
 
4º DIA – PEQUIM 
Da parte da manhã, excursão à Grande Muralha 
da China, espetacular obra arquitetónica com 
mais de 2000 anos e uma das sete maravilhas 
do mundo. Tal como um dragão gigante, a mura-
lha estende-se por caminhos sinuosos ao longo 
de desertos, planícies, montanhas e planaltos, 
cobrindo uma extensão de mais de 21 mil quiló-
metros de uma ponta à outra da China. Visita da 
passagem de Badaling, uma das mais populares 
e bem preservadas secções da muralha, ou de 
Juyongguan, guardiã da antiga cidade de Pequim 
e situada num vale onde não faltam torres e tem-
plos ancestrais. Almoço em restaurante. Da parte 
da tarde, regresso à cidade com paragem para 
tirar fotografias junto ao “Ninho do Pássaro” (Es-
tádio Nacional) e ao “Cubo de Água” (Centro Na-
cional de Natação), construídos para receber os 
Jogos Olímpicos de 2008. De noite, desfrute de 
um jantar de boas vindas, degustando o famoso 
e delicioso Pato à Pequim. Alojamento.
 
5º DIA – PEQUIM |  XI’AN 
Saída pela manhã até à estação de comboio 
para embarque num comboio de alta velocidade 
com destino a Xi’an, a antiga capital amuralhada 
da China. Com 3000 anos de existência, Xi’an 
é o ponto de partida da famosa Rota da Seda. 
(almoço em bolsa piquenique entregue pelo ho-
tel de Pequim). Chegada e transfer para o hotel. 
Visita da antiga Muralha de Xian e tempo livre 
para conhecer as raízes da civilização chinesa 
nesta cidade de imperadores, poetas, monges, 
mercadores e guerreiros, um verdadeiro livro da 
história do país. Regresso ao hotel para jantar 
buffet e alojamento.
 

6º DIA – XI’AN
Pela manhã, visita do Museu dos Guerreiros de 
Terracota, uma das mais importantes escava-
ções arqueológicas do século XX, descobrindo 
o grande exército de guerreiros, cavalos e car-
ros de guerra. Fotografe as mais de 600 figuras 
em tamanho real, alinhadas e preparadas para 
defender o túmulo do imperador Qin. Almoço. 
De tarde, visita do Grande Pagode de Dayan, 
o Grande Ganso Selvagem (subida não incluí-
da). Um lugar de culto budista onde não faltam 
recordações das viagens à Índia na época da 
famosa Rota da Seda. O tour termina no popu-
lar Bairro Muçulmano, passeando pelas ruas 
serpenteantes e estreitas e conhecendo as tra-
dições, cores e sabores que atraem turistas e 
locais a esta zona da cidade. Jantar buffet no 
hotel e alojamento.
 
7º DIA – XI’AN | GUILIN 
De manhã, partida em voo interno com destino 
a Guilin, “a menina dos olhos” da República Po-
pular da China. Transfer para o hotel. Almoço in-
cluído em bolsa de piquenique (devido à hora de 
chegada do voo). Visita da Gruta das Flautas de 
Cana, uma caverna de formação calcária com 
estalactites e estalagmites de grande beleza e 
tamanho. Iluminada por luzes roxas, verdes e 
azuis, a gruta é assim conhecida devido ao fa-
brico de flautas tradicionais com as canas de 
bambu que crescem neste lugar. Segundo um 
provérbio chinês, as paisagens encantadoras 
desta pequena povoação apenas rivalizam com 
as do Paraíso e é fácil perceber porquê. Resto 
de dia livre para descobrir a beleza natural da 
cidade, apreciando as formas irregulares das 
montanhas, o verde dos bambus, as águas cris-
talinas e as incríveis grutas onde poderá des-
vendar lendas e mistérios. Jantar buffet no hotel 
e alojamento.
 
8º DIA – GUILIN (YANGSHUO)
Embarcamos num cruzeiro no Rio Li Jiang, na-
vegando através de um cenário único repleto 
de arrozais, grutas, formações rochosas e po-
voações típicas. Búfalos asiáticos a patrulhar os 
campos e pescadores que flutuam em peque-
nas embarcações de bambu. Almoço em bolsa 
de piquenique a bordo e desembarque em Ya-
ngshuo, uma povoação encantada na margem 
do Rio Li Jiang. Passeio pela Rua Oeste, desco-
brindo o animado mercado de artesanato chinês 
e possibilidade de descanso num dos diversos 
cafés de estilo ocidental. Regresso a Guilin. Jan-
tar buffet no hotel. Alojamento. 
 
9º DIA – GUILIN | XANGAI 
Em hora a combinar, partida em voo domésti-
co com destino a Xangai, importante centro 
económico, financeiro, científico e tecnológico. 
Chegada e início da nossa visita desta cidade 
cosmopolita, que é o maior porto e a metrópole 
mais internacional da China. Passagem por Xin-
tiandi (área pedonal da cidade) e pelo bairro da 
Concessão Francesa, um enclave onde se afir-
mou a cultura europeia em Xangai. Ao final da 
tarde, embarque num cruzeiro pelo rio Huangpu. 
Para observar a espetacular cidade de Xangai. 
Regresso ao hotel para jantar e alojamento.
 
10º DIA – XANGAI | HONG KONG 
De manhã, visita do Jardim Yuyuan, magnífico 
jardim construído em 1557 por um oficial cha-
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mado Yu onde poderemos admirar os telhados 
típicos chineses, as estátuas de dragões e os 
bonitos lagos repletos de carpas. Visita do tem-
plo do Buda de Jade, um reduto de tranquilida-
de no meio da agitação da cidade, e do Pontão 
da Cidade, lugar onde podemos encontrar as 
construções mais emblemáticas de Xangai. Al-
moço. Transfer para o aeroporto para embarque 
em voo com destino a Hong Kong. Chegada, 
assistência e transfer para o hotel. Jantar e alo-
jamento. 
 
11º DIA – HONG KONG | MACAU | HONG KONG 
De manhã, partida de ferry até Macau, loca-
lizado na costa sudeste da China, a 65 km de 
Hong Kong. Tal como a antiga província inglesa, 
Macau transformou-se numa região administra-
tiva especial ao regressar à soberania chinesa 
depois de 400 anos sob domínio dos portugue-
ses. Visita partilhada de dia inteiro com guia em 
português, descobrindo as fortalezas, igrejas, 
edifícios barrocos e as especialidades gastro-
nómicas portuguesas, bem como as ruas e tem-
plos que representam o património tradicional 
chinês. Iremos ver a verdadeira calçada portu-
guesa e passaremos pelas ruínas de São Paulo, 
pela Praça do Leal Senado, pelo emblemático 
Casino de Lisboa e pela Gruta de Camões, onde 
o poeta se terá despedido antes de embarcar 
como prisioneiro na Nau de Prata. Esta é uma 
cidade repleta de jardins e paisagens pitorescas 
em que se fala mandarim e, ainda, o português. 
Almoço. Regresso a Hong Kong para jantar e 
alojamento. 
 
12 e 13º DIA – HONG KONG | … | LISBOA 
De manhã, visita panorâmica de meio dia a 
Hong Kong, com guia em português. Conhecida 
como “Porto dos Perfumes”, esta cidade de ar-
ranha-céus enigmáticos e tradições ancestrais 
contém uma cultura vibrante onde as raízes chi-
nesas se misturam com as influências coloniais. 
Conhecida também como “Asia’s World City”, 
Hong Kong é uma verdadeira cidade global e 
um dos principais destinos turísticos da China. 
Almoço Dim-Sum num dos jumbo restaurantes 
flutuantes da Baía de Aberdeen. Em hora a com-
binar transfer para o aeroporto e embarque em 
voo de regresso. Noite e refeições a bordo. Che-
gada a Lisboa no dia seguinte (13º dia). 
 
Mínimo de 20 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 3.962€
Suplemento de quarto individual 538€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Munique | Pequim 
e Hong Kong | Munique | Lisboa; passagens aéreas 
domésticas em voos regulares (Xian | Guillin; Guillin | 
Xangai e Xangai | Hong Kong); 10 noites de alojamen-
to em hotéis de 4* e 5*; refeições: 10 almoços e 10 
jantares; bilhete em comboio de alta velocidade entre 
Pequim e Xian; circuito em autocarro;  guia local em 
língua portuguesa (ou espanhola); todas as visitas e 
entradas mencionadas; seguro de viagens - incluindo 
condições especiais de cancelamento antecipado e 
interrupção de viagem; vistos de entrada na China;  
assistente acompanhante.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às refei-
ções; gratificações; quaisquer serviços não mencio-
nados; taxas hoteleiras e/ou de aeroporto que ape-
nas possam ser pagas localmente.

TURISMO DE NATUREZA

PANTANAL – NATUREZA EM 
PLENO
 
19 SETEMBRO A 01 OUTUBRO
LISBOA | PORTO | FARO | FUNCHAL 

Esqueça o barulho dos carros e a correria das 

cidades grandes, o pantanal é um lugar de con-
templação, um santuário ecológico para quem 
quer avistar uma infinidade de animais selva-
gens sem grades e jaulas, observar o pôr-do-
-sol multicolorido em horizonte aberto, ouvir, do 
amanhecer ao anoitecer, uma profusão de gras-
nados e piados. Uma viagem única, com entra-
da por Belo Horizonte, a capital do estado de 
Minas Gerais e saída por S. Paulo, uma das mais 
interessantes metrópoles do mundo. 

Itinerário e preço a divulgar oportunamente.
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CRUZEIROS INTERNACIONAIS

CRUZEIRO NO MEDITERRÂNEO 
PASSAPORTE OBRIGATÓRIO

 
13 A 21 SETEMBRO  
LISBOA | PORTO | FARO 

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | BARCELONA
Comparência no aeroporto. Assistência nas 
formalidades de embarque e partida com des-
tino a Barcelona. Chegada e transporte para o 
restaurante onde será servido o almoço, após 
o qual seguiremos para uma visita panorâmi-
ca a Barcelona com guia local. Durante a se-
gunda metade do séc. XIX, Barcelona moder-
na experimentou um crescimento espetacular 
na economia com o início da industrialização. 
A cultura e as artes floresceram em Barcelo-
na e em toda a Catalunha. A cidade reserva-
-nos surpresas com o esplendor alcançado 
pelo modernismo catalão, em contraste com o 
centro histórico gótico, quase intacto, e o seu 
curioso labirinto de ruas estreitas. No final da 
visita, transporte para hotel 4* em Barcelona. 
Jantar e alojamento.

2º DIA – BARCELONA | INÍCIO DO CRUZEIRO
Saída para o porto de Barcelona. Formalidades 
de embarque e entrada a bordo do MSC Seaview. 
Deixe-se surpreender por algo novo, extraordi-
nário ou inimaginável. Praticamente a estrear, 
pois será inaugurado em 2018, o MSC Seaview 
é inspirado num conceito inovador de residência 
de praia e proporcionará aos hóspedes a expe-
riência de estarem mais próximos do mar, com 
elementos criados especialmente para aproveitar 
ao máximo o clima. Não deixe escapar esta opor-
tunidade única de viajar em grande estilo. Jantar 
a bordo. Partida prevista para as 18h00.

3º DIA – MARSELHA (FRANÇA)
Pensão completa a bordo. Duração prevista da 
paragem: 09h00 às 17h00. Neste dia, teremos 

uma excursão a terra incluída com guia local, 
como segue: AIX-EN-PROVENCE – Duração: 
aproximadamente 4 horas. Saída do porto de 
Marselha até chegarmos à encantadora cidade 
de Aix-en-Provence. Começaremos com uma 
visita à famosa catedral do século XII, dedica-
da a São Salvador. Desfrute de um agradável 
passeio (cerca de 1h30) pelo centro histórico 
da cidade antes de chegar ao famoso Quartier 
Mazarin, um bairro residencial criado pelo irmão 
do cardeal Mazarin, na última metade do século 
XVII, para a pequena nobreza de Aix-en-Proven-
ce. Desfrute de tempo livre para fazer compras. 
Regresso a bordo. 

4º DIA – GÉNOVA (ITÁLIA) 
Pensão completa a bordo. Duração prevista da 
paragem: 08h00 às 17h00. Neste dia, teremos 
uma excursão a terra incluída com guia local, 
como segue: CENTRO HISTÓRICO DE GÉNOVA 
– Duração: aproximadamente 3h50. A uma curta 
distância de ferry, chegaremos à Piazza Carica-
mento para uma agradável caminhada pelo cen-
tro da cidade histórica de Génova. Passearemos 
pelas encantadoras e estreitas ruas conhecidas 
como carruggi para chegar à Piazza de Ferrari, 
o coração comercial de Génova, onde admira-
remos o Palazzo Ducale (apenas visita exterior). 
Visitaremos também o Cisterne del Ducale. O 
passeio continuará com visita exterior à Cate-
dral de San Lorenzo. Tempo livre para desfrutar 
do antigo porto. Regresso a bordo.

5º DIA – NÁPOLES (ITÁLIA)
Pensão completa a bordo. Duração prevista da 
paragem: 13h00 às 19h30. Neste dia, teremos 
uma excursão a terra incluída com guia local, 
como segue: CENTRO HISTÓRICO DE NÁPO-
LES – Duração: aproximadamente 4h00. Partida 
do porto em direção ao famoso distrito de Posil-
lipo, situado no alto de uma colina, chegaremos 
à zona mais importante e atrativa da cidade. 
Começaremos por visitar a famosa galeria do 
Príncipe Umberto I, o Teatro de San Carlo (visita 
exterior) e a Piazza Plebiscito. Tempo livre para 
fazer compras e visitar a Igreja de San Lorenzo 
no centro histórico da antiga cidade greco-ro-

mana.

6º DIA – MESSINA (SICÍLIA | ITÁLIA)  
Pensão completa a bordo. Duração prevista da 
paragem: 08h00 às 18h00. Neste dia, teremos 
uma excursão a terra incluída com guia local, 
como segue: CENTRO HISTÓRICO DE MESSI-
NA – Duração: aproximadamente 3h50. Messina 
foi fundada em 730 a.C. pelo grego, Zancle. A 
cidade foi destruída sistematicamente por terra-
motos e, em particular, pelas erupções de 1783 
e 1908. A nossa visita parte de autocarro a partir 
do porto para chegar a Ganzirri, uma pequena 
vila de pescadores situada perto do Pantano 
Grande. Continuaremos até Capo Peloro, o pon-
to mais próximo da costa da Calábria. Desfruta-
remos de um passeio panorâmico por Messina, 
admirando a Piazza Cairoli, a Casa do Tribunal, 
a Universidade e a Igreja Cristo, que domina o 
porto de Messina. Antes de prosseguirmos, fa-
remos uma paragem para fotografias na Igreja 
de San Francesco, no Salão Governo, na Fonte 
de Neptuno e na sua rua principal, a Viale della 
Libertá. Terminaremos na catedral, onde poderá 
opcionalmente visitar o seu tesouro, o famoso 
manto de ouro (Manta d'Oro), um pano especial 
cravejado com pedras preciosas, que cobre a 
imagem de Nossa Senhora e do menino. Nota: 
em caso de celebração religiosa, a visita à cate-
dral será limitada ao exterior.

7º DIA – VALLETA (MALTA)
Pensão completa a bordo. Duração prevista da 
paragem: 08h00 às 18h00. Neste dia, teremos 
uma excursão a terra incluída com guia local, 
como segue: RABAT, MOSTA E MDINA – Du-
ração: aproximadamente 3h50. Saída do porto 
para visitar três dos locais mais característicos 
de Malta. O primeiro local de paragem será na 
cidade muralhada medieval de Mdina, construí-
da na segunda metade do século XVI pelos Ca-
valeiros da Ordem de Malta. É também chama-
da de cidade silenciosa, devido à forte restrição 
de veículos motorizados. Mdina é um lugar para 
explorar a pé, por isso terá a oportunidade de 
descobrir a velha cidade e maravilhar-se com 
o seu antigo bastião.  Em seguida, iremos para 
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Rabat, onde poderemos dar um curto passeio 
antes de prosseguir para Ta 'Qali, onde veremos 
o efeito do sopro de vidro e filigrana. Esta será 
uma boa oportunidade para encontrar uma lem-
brança. Por fim, visitaremos a cidade vizinha de 
Mosta para ver a sua fabulosa Igreja da Assun-
ção de Nossa Senhora consagrada em 1871, a 
igreja com a terceira maior cúpula do mundo. 
Regresso a bordo.

8º DIA – NAVEGAÇÃO
Uma das características únicas deste navio é a 
sua impressionante promenade 360º com ba-
laustrada de vidro à volta de todo o navio. Neste 
incrível espaço, não terá tempo para se aborre-
cer, as áreas de entretenimento foram multiplica-
das. Os hóspedes poderão desfrutar de uma boa 
refeição ou beber um copo nos diversos restau-
rantes e bares, passear ao ar livre, fazer compras 
nas inúmeras lojas ou simplesmente descontrair 
ao sol. Tudo isto com uma vista excecional!

9º DIA – BARCELONA | CIDADES DE ORIGEM
Após o pequeno-almoço, desembarque e trans-
porte para visita com guia local ao Parque Güell. 
Conheça uma das obras mais emblemáticas 
e sui generis do arquiteto modernista Gaudí. 
Curiosamente o resultado de um fracasso ur-
banístico, que foi declarado Património Mundial 
da Humanidade pela UNESCO em 1984. Almoço 
livre. Tempo livre em Passeig de Gràcia (passeio 
de Gràcia). Ficará fascinado com a peculiarida-
de desta grande avenida onde é possível ver a 
maioria das casas de famosos arquitetos mo-
dernistas, entre eles Antoni Gaudí, Puig i Cada-
falch e Domènech i Montaner. Em hora a indicar, 
saída para o aeroporto de Barcelona. Formalida-
des de embarque e partida em voo de regresso.

Mínimo 20 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em camarote duplo 
interior Bella 1.672€

Por pessoa em camarote duplo 
interior Fantastica 1.742€

Por pessoa em camarote duplo 
varanda Bella 1.892€

Por pessoa em camarote duplo 
varanda fantastica 1.992€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Porto ou Faro | 
Barcelona | Lisboa ou Porto ou Faro; transporte em 
autocarro: aeroporto | hotel; Barcelona | porto de Bar-
celona; porto de Barcelona | Barcelona; 1 noite de 
alojamento em regime meia pensão em hotel 4* em 
Barcelona ou similar; 7 noites a bordo do MSC Sea-
view, em camarote na opção escolhida, em regime 
de pensão completa a bordo; refeições: 8 almoços 
e 8 jantares, inclui almoço em restaurante local em 
Barcelona; visitas de cidade com guias locais a terra 
durante o percurso em: Barcelona, Marselha, Géno-
va, Messina, Nápoles e La Valleta (conforme descri-
ções em itinerário); entrada: Parque Güell; taxas de 
aviação Lisboa: 123€ por pessoa; taxas portuárias no 
valor de 190€ por pessoa; assistente acompanhante; 
seguro de viagem. 

Não inclui: taxa de reserva (10€); suplementos 
aéreos de saída do Porto e Faro, no valor de 24€ 
por pessoa; bebidas às refeições (possibilidade de 
comprar antecipadamente o pacote de bebidas no 
cruzeiro); gratificações, quotas de serviço: 70€ por 
pessoa (a reconfirmar a bordo); taxas de cidade de 
Barcelona (prevê-se 1,25 € por pessoa e por dia, a 
pagar diretamente no hotel); quaisquer serviços não 
mencionados.

CRUZEIRO TRANSATLÂNTICO 
- DE LISBOA AO BRASIL 
 
22 NOVEMBRO A 08 DEZEMBRO 
LISBOA

1º DIA – LISBOA
Comparência no porto de Lisboa. Assistência 
nas formalidades alfandegárias e partida no 
MSC Seaview pelas 17h00. Comece por des-
frutar da vista fantástica sobre Lisboa. Jantar e 
noite a bordo.

2º DIA – NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo. 
Deixe-se surpreender por algo novo, extraordi-
nário ou inimaginável. Praticamente a estrear, 
pois será inaugurado em 2018, o MSC Seaview 
é inspirado num conceito inovador de residência 
de praia e proporcionará aos hóspedes a expe-
riência de estarem mais próximos do mar, com 
elementos criados especialmente para aprovei-
tar ao máximo o clima. 
A programação diária neste cruzeiro é diversifi-
cada e muito animada. São muitas as atividades 
de entretenimento, desde jogos, concursos de 
dança, noites temáticas, espetáculos, entre ou-
tras opções. É possível passar um dia inteiro a 
bordo a nadar, a tomar banhos de sol, a ler um 
livro ou simplesmente a relaxar.

3º DIA – FUNCHAL 
Pensão completa a bordo. Duração prevista da 
paragem: 08h00 às 17h00.
Neste dia, teremos uma excursão a terra incluí-
da com guia local, como segue: 
DESCOBRIR O FUNCHAL - Duração: aproxima-
damente 4 horas 
A visita inicia com um passeio à localidade do 
Monte e à Igreja de Nossa Senhora do Monte, 
datada do século XVIII, um local popular de pe-
regrinação, mas também conhecida pelos seus 
belos jardins. Mantenha a sua máquina fotográ-
fica pronta para a próxima paragem: um passeio 
de teleférico até ao Jardim Botânico. Embora 
breve, o passeio promete visões espetaculares 
da baía do Funchal e do Rio João Gomes numa 
área com belezas naturais excelentes e arbori-
zada com louros. A luxuosa vegetação encon-
trada no Jardim Botânico inclui variedades indí-
genas e mais de 2000 plantas. Há possibilidade 
de desfrutar da panorâmica, sons e aromas do 
mercado local que está próximo. O passeio ter-
mina com a visita a uma fábrica de bordado, 
para as últimas compras desta viagem!

4º DIA – SANTA CRUZ DE TENERIFE (ILHAS 
CANÁRIAS - ESPANHA)
Pensão completa a bordo. Duração prevista da 
paragem: 10h00 às 18h00.
Neste dia, teremos uma excursão a terra incluí-
da com guia local, como segue: 
VISTA AOS VALES DE TEIDE - Duração: aproxi-
madamente 4 horas
Partindo do porto num passeio pitoresco a bor-
do de um autocarro, seguiremos em direção 
ao interior, passando pela exuberante área de 
floresta conhecida como La Esperanza para 
chegar até El Portillo, o portão natural de entra-
da para a região da cadeia de montanhas Las 

Cañadas. Neste local, teremos a oportunidade 
de conhecer o vulcão Teide com a sua eston-
teante altura de 3.718 metros acima do nível do 
mar. A nossa visita continuará em direção à ro-
cha Mirador, também conhecida como El Dedo 
de Dios, onde faremos uma breve paragem para 
tirar fotografias desta incrível formação geológi-
ca. Durante o nosso trajeto até ao porto, des-
frutaremos das paisagens espetaculares da en-
cantadora ilha de Tenerife.

5º AO 10º DIA – NAVEGAÇÃO
Por estes dias o MSC Seaview já não tem se-
gredos para si, aproveite ao máximo tudo, até o 
merecido descanso.
Uma das características únicas deste navio é a 
sua impressionante promenade 360°, com uma 
balaustrada de vidro em torno de todo o navio. 
Neste incrível espaço, não terá tempo para se 
aborrecer, pois as áreas de entretenimento fo-
ram multiplicadas. Os hóspedes poderão des-
frutar de uma boa refeição ou beber um copo 
nos diversos restaurantes e bares, passear ao 
ar livre, fazer compras nas inúmeras lojas ou 
simplesmente descontrair ao sol. Tudo isto com 
uma vista excecional!

11º DIA – SALVADOR (BRASIL)
Pensão completa a bordo. Duração prevista da 
paragem: 09h00 às 18h00.
Neste dia, teremos uma excursão a terra incluí-
da com guia local, como segue: 
SALVADOR HISTÓRICO - Duração: aproxima-
damente 4 horas
Passaremos nos principais lugares de interesse 
histórico e cultural. Depois de deixar o porto, fa-
remos uma paragem para fotografias no Farol da 
Barra, a primeira construção militar em Salvador 
e o mais conhecido cartão postal da cidade. Vi-
sita a pé à parte histórica da cidade, começando 
pela Praça da Sé e Praça Municipal para admirar 
a esplêndida vista da Baía de Todos os Santos. 
Visita à maravilhosa Igreja de São Francisco, do 
século XVII, em estilo barroco, uma das mais 
importantes e belas igrejas da Bahia. Passagem 
pela Praça do Pelourinho, o coração de Salva-
dor, para admirar a típica arquitetura colonial. 
Após esta visita, seguiremos nosso passeio em 
direção ao Mercado Modelo (com aproximada-
mente 300 lojas artesanais). Tempo livre para 
compras antes de regressarmos ao porto. 

12º DIA – NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo. Dia de navegação. 

13º DIA – BÚZIOS (BRASIL)
Pensão completa a bordo. Duração prevista da 
paragem: 09h00 às 18h00. 
Dia livre. Búzios era inicialmente uma pacata 
aldeia de pescadores, que se transformou num 
lugar turístico mundialmente conhecido pelas 
suas praias paradisíacas. Chegou a ser distin-
guida como 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 Bri-
gitte Bardot, atriz francesa que viveu nos anos 
60. Desde então, Búzios passou a ser conhecida 
como a Saint-Tropez brasileira.

14º DIA – RIO JANEIRO (BRASIL)
Chegada ao Rio de Janeiro de manhã. Forma-
lidade de desembarque e saída a partir das 
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08h00. Visita pela capital fluminense, a cidade 
maravilhosa internacionalmente conhecida pela 
beleza das suas praias de Ipanema e Copaca-
bana, dos seus morros, além de ser um grande 
polo de turismo natural e cultural. Alguns dos 
locais de visita obrigatória são, sem dúvida, a 
subida ao Corcovado, onde encontrará um dos 
principais símbolos do país, o Cristo Redentor, 
de onde se obtém uma vista panorâmica privile-
giada sobre a cidade do Rio de Janeiro, e tam-
bém a subida ao Pão de Açúcar, ambos o maior 
cartão postal do Brasil. Almoço entre visitas. 
Jantar e alojamento em hotel de 4*.

15º DIA – RIO JANEIRO | PETRÓPOLIS | RIO 
JANEIRO
Saída para Petrópolis. A 809 metros de altitude, 
o maior município da região serrana do Rio de 
Janeiro. Conhecida por cidade imperial fundada 
por D. Pedro II, cujo nome Petrópolis significa 
cidade de Pedro. Com fortes influências alemãs 
e europeias, esta é uma cidade turística char-
mosa no meio da floresta surpreendente! Passa-
remos pelo exuberante Palácio da Quitandinha, 
que foi o maior casino dos anos 40. Conheça a 
catedral gótica de São Pedro de Alcântara, que 
exibe o Mausoléu da família Imperial, com os 
restos mortais de Dom Pedro II. Teremos tam-
bém a oportunidade de visitar o belíssimo Mu-
seu Imperial, residência da nobreza dos verões 
do século XIX. Não deixaremos a cidade sem 
antes visitar o museu da Cervejaria Bohémia, 
a primeira fábrica de cerveja do Brasil fundada 
pelo alemão Henrique Kremer em 1853. Almoço 
entre visitas. Regresso ao Rio de Janeiro. Jantar 
e alojamento.

16º DIA – RIO JANEIRO | ILHAS CAGARRAS 
Saída para a Marina da Glória para um passeio 
de escuna (barco da região). Duração: aproxi-
madamente 4 horas. 
Conheça o Rio de Janeiro de uma outra pers-
petiva, ficará fascinado com a vista maravilho-
sa sobre a costa e seus lugares icónicos. Este 
roteiro passará pelas famosas praias da zona 
sul carioca tal como foram vistas pelos nossos 
descobridores ao chegarem. Inclui a Praia do 
Flamengo, o Forte de São João, a Urca, a Praia 
Vermelha, o Leme, a Praia de Copacabana, o 
Arpoador e as Ilhas Cagarras. O arquipélago é 
integrado por sete ilhas e rochedos, delicie-se 
com as águas cristalinas do oceano e com a 
visão indescritível da biologia marinha. Após o 

passeio, almoço em restaurante de cozinha típi-
ca do Estado de Minas Gerais, das mais apre-
ciadas no Brasil. Regresso ao hotel. Jantar em 
churrascaria. Alojamento.

17º DIA – RIO JANEIRO | CIDADES DE ORIGEM
Em hora a indicar, saída para o aeroporto do Rio 
de Janeiro com saída prevista às 18h10. For-
malidades de embarque e partida com destino 
à cidade de origem. Chegada no dia 09 de de-
zembro a Lisboa, hora de chegada prevista às 
05h40. 

Mínimo de 20 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em camarote duplo 
interior Bella 2.538€

Por pessoa em camarote duplo 
interior Fantastica 2.648€

Por pessoa em camarote duplo 
vista mar fantastica 2.688€

Por pessoa em camarote duplo 
varanda Bella 2.838€

Por pessoa em camarote duplo 
varanda fantastica 2.938€

Inclui: passagem aérea Rio de Janeiro | Lisboa ou 
Porto ou Faro; transporte em autocarro: porto do 
Rio de Janeiro | hotel no Rio de Janeiro | aeroporto 
do Rio de Janeiro;2 noites de alojamento em regi-
me meia pensão em hotel 4* no Rio de Janeiro; 1 
noite de alojamento e pequeno almoço em hotel 4* 
no Rio de Janeiro;13 noites de alojamento a bordo 
do Cruzeiro MSC Seaview, em camarote interior, em 
regime de pensão completa a bordo; refeições: 15 
almoços e 16 jantares, inclui almoços e jantar em res-
taurantes locais no Rio de Janeiro e Petrópolis; visitas 
de cidade com guias locais: Funchal, Santa Cruz de 
Tenerife, Salvador da Bahia, Rio de Janeiro, Petrópo-
lis e passeio de escuna às Ilhas Cagarras (conforme 
descrições em itinerário);entradas: Corcovado, Pão 
de Açúcar e Cervejaria Bohémia; taxas de aviação 
Lisboa: 116€ por pessoa; taxas portuárias no valor de 
240€ por pessoa; assistente acompanhante; seguro 
de viagem. 

Não inclui: Despesas de reserva (10€); suplementos 
aéreos de saída do Porto e Faro, no valor de 13€ por 
pessoa; transfer opcional do norte (ida) para o cais 
de Lisboa: 38€ por pessoa (válido para mínimo de 
15 pessoas); bebidas às refeições (possibilidade de 
comprar antecipadamente o pacote de bebidas no 
cruzeiro); gratificações, quotas de serviço: 10€ por 
noite (a reconfirmar a bordo); quaisquer serviços não 
mencionados.

TURISMO RELIGIOSO

ROTA MARIANA: 5 
SANTUÁRIOS E 3 PAÍSES  
 
28 DE ABRIL A 03 DE MAIO
LISBOA | SETÚBAL | ÉVORA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | SARAGOÇA
Partida em direção a Saragoça. Almoço livre em 
circuito. Chegada a Saragoça. Check-in no ho-
tel, jantar e alojamento. À noite, poderá observar 
a imponente basílica de Nossa Senhora do Pilar, 
padroeira de Espanha e da Hispanidade, ilumi-
nada, na “Plaza Mayor”.
 
2º DIA – SARAGOÇA | TORRECIUDAD | LOUR-
DES 
De manhã, visita à cidade de Saragoça e à Basí-
lica de Nossa Senhora do Pilar. Almoço no hotel. 
Depois do almoço, partimos em direção ao san-
tuário de Torreciudad, na província de Huesca. A 
sua magnífica localização, no alto da montanha, 
com as águas da represa de El Grado, em bai-
xo, confere uma especial magia a este moderno 
santuário mariano. O enorme santuário, dedica-
do a Nossa Senhora de Torreciudad, é paragem 
obrigatória por quem passa pelos Pirenéus e lo-
cal de encontro de milhares de famílias, que re-
correm a Maria, para receber graças especiais. 
É sem dúvida, o Santuário das famílias. Depois 
da visita, seguimos para Lourdes, atravessando 
os Pirenéus. Chegada a Lourdes. Ceia fria (devi-
do ao adiantado da hora) e alojamento no hotel.
 
3º DIA – LOURDES | ANDORRA 
De manhã, visita ao Santuário de Lourdes, com 
a famosa gruta onde Nossa Senhora apareceu 
a Santa Bernadette. Este consiste num conjunto 
de templos e edifícios que confluem para a Ba-
sílica da Imaculada Conceição e a Gruta. Visita 
à casa de Bernadette. Almoço no hotel. À tarde, 
saída para Andorra. Jantar e alojamento no hotel.
 
4º DIA – ANDORRA | BARCELONA 
De manhã, visitaremos o Santuário da Virgem de 
Meritxell, situado na localidade do mesmo nome 
e dedicado à Padroeira de Andorra. Inicialmen-
te contruiu-se no século XII, mas foi destruído 
por um incêndio em 1972. Foi reconstruído em 
1976. No meio das montanhas, inspira paz e in-
terioridade. Depois conheceremos Ordino, vila 
medieval no extremo noroeste do Principado, e 
um dos lugares melhor conservados. Conta com 
um património artístico, no qual se destacam as 
casas solarengas do Museu d’Areny Plandolit e 
casa de Rossell, cuja existência está cheia de 
história. Regresso ao hotel para almoçar. À tar-
de, saída para Barcelona. Jantar e alojamento 
em Barcelona (hotel semi-central).
 
5º DIA – BARCELONA | MONTSERRAT | GUA-
DALAJARA 
De manhã, saída para efetuar uma visita pano-
râmica da soberba e moderna cidade de Barce-
lona, percorrendo a rota de Gaudí, pelo Paseo 
de Gracia, onde se observam as emblemáticas 
casas deste arquiteto, como a Pedreira e a Casa 
Batló, chegando até à Basílica da Sagrada Fa-
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mília, ex-libris desta cidade. Regresso ao hotel 
para almoço. À tarde, sairemos para Montserrat, 
para visita ao Mosteiro que aloja a padroeira da 
Catalunha, a Virgem de Montserrat, ou a Virgem 
morenita (La Moreneta). Partida para a cidade 
de Guadalajara. Jantar e alojamento no hotel.
 
6º DIA – GUADALAJARA | CIDADES DE ORI-
GEM 
Regresso com almoço livre em circuito.
  
Mínimo: 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 455€
Suplemento de quarto individual 170€

Inclui: circuito em autocarro; 5 noites de alojamento 
em hotel de 3* (em Andorra de 4*); refeições: 4 almo-
ços e 5 jantares; visitas e entradas de acordo com 
o itinerário; assistente acompanhante; guia durante 
todo o percurso; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10 €); taxas de cidade 
a pagar diretamente no hotel. bebidas; entradas em 
museus ou monumentos, salvo indicação contrária; 
serviços extras não mencionados no programa.

TOLEDO EM FESTA: 
NA FESTA DO CORPO 
DE DEUS // NOVIDADE
 
29 DE MAIO A 1 DE JUNHO
LISBOA | SETÚBAL | ÉVORA 

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | TRUJILHO | 
TOLEDO 
Saída em direção a Trujillo. Almoço em Trujillo. 
Pequena visita a Trujillo. Continuação para Tole-

do, Património Mundial da Humanidade. Jantar 
e alojamento em hotel 3 *, no centro de Toledo.

2 º DIA – TOLEDO | ARANJUEZ | TOLEDO
Saída para passeio inteiramente dedicado à ci-
dade de Aranjuez, Património mundial da huma-
nidade: visita ao Palácio Real, ao museu da Vida 
e Capela real. Continuação da visita aos Jardins 
do Rei, Jardins da Rainha, Jardins da Ilha e Jar-
dins do Parterre; visita ao museu de Faúas reais. 
Almoço. Regresso a Toledo. Jantar no hotel. Vi-
sita noturna a Toledo, onde veremos um Toledo 
desconhecido, que acabará com o fogo-de-arti-
fício à meia-noite. Alojamento.

3 º DIA – TOLEDO 
Hoje é o dia da grande festa! De manhã, po-
demos assistir ao desfile de “Gigantones”. Às 
10h00, haverá a Missa no rito Moçárabe de 
Corpus Christi (com resquícios dos costumes 
dos cristãos que foram tolerados durante o 
governo mouro - do oitavo ao décimo-primei-
ro século- para quem quiser. Segue-se a ex-
traordinária procissão do Santíssimo Corpo de 
Deus, levado pela custódia rica e majestosa de 
Toledo. Almoço livre. Em hora a combinar, pas-
seio pelo centro histórico com visitas ao bairro 
Judeu, à Catedral de Toledo, à Sinagoga Santa 
Maria a Branca e ao famoso museu “del Gre-
co”. Jantar e alojamento. 

4 º DIA – TOLEDO | GUADALUPE | LISBOA
Check-out do hotel e saída em direção ao Real 
Mosteiro de Santa Maria de Guadalupe, também 
este Património mundial da humanidade. A sua 
história remonta a 1389, quando o rei João I de 
Castela outorga um privilégio pelo qual entrega 
à ordem dos Jerónimos a igreja do santuário de 
Nossa Senhora de Guadalupe, lugar no qual fora 
achada uma imagem da Virgem em finais do sé-
culo XIII ou princípios do XIV por um camponês 

de nome Gil Cordero. A imagem estivera séculos 
atrás junto ao corpo de São Lucas, exposta em 
Roma e em Sevilha, até que em 714, em plena 
invasão muçulmana, a imagem foi escondida 
junto ao rio Guadalupe, que quer dizer "rio es-
condido", onde permaneceu até ao seu achado 
por Gil Cordero. Almoço. Regresso.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 499€
Suplemento de quarto individual 80€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de alojamen-
to em hotel 3*, em Toledo; refeições: 3 jantares e 3 
almoços, com bebidas incluídas; visitas guiadas con-
forme programa: Toledo, Aranjuez, Guadalupe; entra-
das: jardim do Rey, jardim de La Reina, jardim de La 
Isla, Jardin de Parterre, museu de Faúas, Catedral de 
Toledo, Museu “del Greco”, Sinagoga Santa Maria a 
Branca, Real Mosteiro de Santa Maria de Guadalupe; 
assistente acompanhante; guias locais; seguro de 
viagem.

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

DE SANTO ANTÓNIO 
DE LISBOA A SANTO 
ANTÓNIO DE PÁDUA  // NOVIDADE
 
9 A 14 DE JUNHO
LISBOA | PORTO | FARO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | MILÃO
Comparência no aeroporto. Assistência nas for-
malidades de embarque e partida em voo direto 
TAP, com destino a Milão. Chegada e transfer 
para hotel 4*. Jantar e alojamento no hotel.
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2º DIA – MILÃO | PAVIA | MILÃO
Visita com o guia ao centro histórico de Milão, 
iniciando no Castelo Sforzesco. A visita inclui 
observação da arquitetura externa e do jardim. 
Do castelo, continuaremos a caminhar em dire-
ção à Catedral Duomo, admirando os edifícios 
elegantes da Via Dante e da Via dei Mercanti. 
A Piazza del Duomo é o coração de Milão e il 
Duomo é um dos monumentos mais importan-
tes da cidade. Passaremos pela Galleria Vittorio 
Emanuele, pela Piazza della Scala, com edifí-
cios importantes como o teatro mais famoso do 
mundo, La Scala. Almoço em restaurante local. 
À tarde, partida para Pavia. Visita com guia ao 
centro da cidade. Faremos uma visita à Certosa, 
o Mosteiro de Pavia, ou mosteiro de Cartuxos, 
fundado em 1396 pelo primeiro duque de Milão, 
Gian Galeazzo Visconti. Retorno a Milão para 
jantar e alojamento no hotel.

3º DIA – MILÃO | VERONA | PÁDUA
Partida para Verona. Visita guiada pela cidade. 
Passagem pela casa de Romeu e Julieta (ex-
terior). Almoço. Partida para Pádua, para visita 
guiada à basílica dedicada ao santo padroeiro, 
Santo António. A visita continua. Chegaremos 
à Capela Scrovegni também conhecida como 
Madonna dell'Arena, uma estrutura de formas 
românico-góticas simples, erguida por E. Sco-
vegni e consagrada em 1305. O interior é ador-
nado com os famosos frescos de Giotto, dos 
quais o Juízo Final é um dos melhores exemplos 
de sua arte. Alojamento em hotel 3*. Jantar em 
restaurante.

4º DIA – PÁDUA | VENEZA | PÁDUA
Hoje conheceremos Veneza. Visita guiada à 
magnífica Piazza San Marco, uma das mais be-
las do mundo, juntamente com o Palazzo Du-

cale. A igreja foi erguida para abrigar os restos 
de San Marcos, transportados a partir de Ale-
xandria, em 828. Visita ao interior. A visita con-
tinua com uma caminhada por uma das pontes 
mais bonitas da cidade, o Rialto, que é a pon-
te em arco mais antiga e mais famosa sobre 
o Grande Canal. Ainda passaremos pela Ponte 
dos Suspiros. Conhecida em todo o mundo, foi 
atribuído este nome à ponte porque a lenda diz 
que, em tempos remotos, os prisioneiros, atra-
vessando-a, suspiravam na ocasião de ver pela 
última vez o mundo externo. No final do dia, 
retorno a Pádua, para jantar em restaurante e 
alojamento.

5º DIA – PÁDUA | SPIAZZI | BERGAMO | MI-
LÃO
Sairemos para Spiazzi, para visitar o Santuário 
della Madonna di Coronna, uma pequena igre-
ja incrustada na montanha, dedicada a Nossa 
Senhora das Dores. A originalidade desta Ermi-
da e da sua Capela deve-se ao facto de estar 
num lugar tão inacessível sobre os penhascos 
da rocha. Seguiremos para Bergamo, onde al-
moçaremos. Após o almoço, faremos um pas-
seio com guia pelo Palazzo della Ragione, pela 
Basílica de Santa Maria Maggiore, pelo Duomo, 
pela Capela Colleoni, pela Piazza Vecchia e pela 
fortaleza localizada na colina de Santa Eufémia. 
Continuaremos pelo caminho sinuoso pelas 
ruas antigas entre os palácios da nobreza, e pe-
las praças e igrejas quase escondidas, cheias 
de tesouros inesperados. Seguiremos com uma 
caminhada ao longo dos jardins arborizados das 
antigas muralhas venezianas. No final, partida 
para Milão. Jantar e alojamento no hotel.

6ª DIA – MILÃO | CIDADES DE ORIGEM
Parte do dia livre para atividades de caráter pes-

soal. Transfer para o aeroporto, formalidades de 
embarque e partida em voo de regresso.

Mínimo 34 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.099€
Suplemento de quarto individual 145€

Inclui: passagem aérea em voos TAP (voo direto); cir-
cuito em autocarro; 3 noites de alojamento em hotéis 
4*, na área de Assago (onde não se pagam taxas de 
cidade); 2 noites de alojamento e pequenos-almoços 
em hotéis de 3*, em Pádua; refeições: 5 jantares e 
3 almoços; guias locais em língua portuguesa nas 
cidades visitadas; auriculares durante as visitas; en-
tradas pagas: Duomo de Milàn, Cappella degli Scro-
vegni (Pádua), Cenacolo Vinciano; taxas de aviação 
de Lisboa (42.79 €), sujeitas a alteração; assistente 
acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10 €); taxas de cidade 
em Pádua (1,9€, por pessoa e por noite, a pagar 
diretamente ao hotel), valores em vigor em dezem-
bro de 2017; taxas de aviação Porto (66,95€) e Faro 
(66,79€), sujeitas a alteração; bebidas às refeições; 
serviços extra em hotéis ou restaurantes; quaisquer 
serviços não mencionados.

ARMÉNIA: UMA VISITA 
AO JARDIM DO ÉDEN 
// NOVIDADE
 
23 A 30 DE JUNHO 
LISBOA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | YEREVAN 
Comparência no aeroporto. Formalidades de 
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embarque e partida com destino a Yerevan, com 
escala em Moscovo. Refeições e noite a bordo.
 
2º DIA – YEREVAN  
Chegada à capital da Arménia no início da 
madrugada. Transfer para o hotel. De manhã, 
visita guiada a Yerevan, uma cidade surpreen-
dente, bela na sua simplicidade e com muitos 
pontos turísticos. Yerevan é a capital e a maior 
cidade da Arménia. Veremos o monumento de 
Mair Hayastán, mãe da Arménia, onde se abre 
uma visão magnífica sobre a cidade. Visita de 
Matenadarán, Museu dos Manuscritos Antigos, 
um lugar onde são mantidos manuscritos im-
portantes de ilustres personagens. Almoço em 
restaurante. Visita a Tsitsernakaberd, museu e 
monumento do genocídio do povo arménio em 
1915. O acervo conta a história da luta do povo 
arménio pela sobrevivência desde a época do 
Império Turco-Otomano. Jantar e alojamento 
em Yerevan . 
 
3º DIA – YEREVAN | ECHMIATSIN | YEREVAN 
De manhã, visitaremos o Complexo Echmiatsin 
na cidade de Vagharshapat, um verdadeiro cen-
tro espiritual do cristianismo na Arménia. Visi-
ta à igreja de Santa Hripsimé (séc. VII). Visita à 
catedral principal, a igreja cristã mais antiga do 
país e a residência oficial dos católicos armé-
nios. Quase esquecida durante o período sovié-
tico, Echmiatsin reviveu novamente na segunda 
metade do século XX e com a independência da 
Arménia. Também veremos as ruínas do Templo 
de Zvartnots, que foi construído numa época em 
que grande parte da Arménia se encontrava sob 
controlo do Império Bizantino e durante o início 
das Conquistas Árabes da Arménia. A UNESCO 
declarou a catedral e as igrejas de Echmiatsin 
e o Sítio Arqueológico de Zvartnots como Pa-
trimónio Mundial. Depois voltaremos a Yerevan, 
para almoço e visita ao Museu Nacional de His-
tória e ao mercado de artesanato ao ar livre em 
Yerevan-Vernisage. Jantar e alojamento. 
 
4º DIA – YEREVAN | LAGO SEVAN | DILIJAN | 
HAGHARTSIN | DILIJAN
Saída para o lago Sevan, o lago turquesa, um 
dos maiores lagos alpinos do mundo (localiza-
do a 2000 metros acima do nível do mar). Pelo 
caminho, passaremos por uma parte da famosa 
Rota da Seda. Visita à península de Sevan e a 
Noraduz, um dos conjuntos mais importantes 
dos khachkars (montes de pedra com um gran-
de número de cruzes esculpidas) no país. Visita 
às igrejas da península de Sevan (Sevanavank). 
Almoço. Partida para a cidade de Dilijan, cha-
mada pelos locais a “Suíça arménia. Visita aos 
complexos monásticos de Goshavank e Ha-
ghartsin, etc., patrimónios culturais religiosos.  
O Mosteiro Goshavank do século XII foi um dos 
destaques da Arménia em relação a centros teo-
lógicos da Idade Média. Chegada ao hotel em 
Dilijan, jantar e alojamento. 
 
5º DIA – DILIJAN | ALAVERDI | YEREVAN 
Partida para a cidade de Alaverdi, uma cidade 
com minas de cobre localizadas no vale do rio 
Debed, no nordeste da Arménia. Excursão de 
dia inteiro para visitar os mosteiros de Haghpat 
e Sanahín, declarados Património Mundial pela 
UNESCO. Ambos os edifícios estão datados en-
tre os séculos X e XIII. Almoço em restaurante. 
Regresso a Yerevan. Jantar e alojamento. 
 

6º DIA – YEREVAN | KHOR VIRAP | NORA-
VANK | YEREVAN 
De manhã, visitaremos um dos mais importan-
tes lugares de peregrinação no país, o Mosteiro 
Khor Virap, com uma paisagem impressionante 
tendo como pano de fundo o gigantesco Monte 
Ararat. O mosteiro foi erguido aqui, por ser o lu-
gar onde São Gregório, o Iluminado, foi mantido 
em cativeiro por treze anos. Para aqueles que 
desejam, é possível descer uma escada íngre-
me até o calabouço, onde ficou, prisioneiro do 
rei pagão Tirídates III. Depois desta interessante 
visita, continuamos no Mosteiro de Noravank, 
uma obra-prima do século XIII-XIV, construída 
num promontório. Almoço. À tarde, voltaremos 
a Yerevan. Jantar e alojamento. 
 
7º DIA – YEREVAN | GARNI | GUEGHARD | YE-
REVAN 
De manhã, saída para a região de Kotayk com 
uma paragem ao lado do Arch of Yeghishé Cha-
rents, donde se abre uma maravilhosa vista do 
Monte Ararat. Excursão ao templo pagão de 
Garni, um grupo romano de influência helenísti-
ca, onde também encontrará restos de banhos 
romanos com mosaicos. Chegada ao Mosteiro 
de Gueghard, o mais impressionante de todo 
o país pela sua localização e construção (apa-
rece como se estivesse pendurado numa das 
encostas duma montanha estreita e tortuosa) e, 
graças a este isolamento, pelo misticismo e es-
piritualidade que se respira ali. Há muitos anos 
estava lá guardada a Santa Lança, que traspas-
sou o coração de Jesus, antes de ser transferida 
para Echmiatsin. Almoço típico na vila de Garni. 
Regresso a Yerevan. Tarde livre. Jantar e aloja-
mento. 
 
8º DIA – YEREVAN | CIDADES DE ORIGEM
Transfer para o aeroporto. Formalidades de em-
barque e partida em voo de regresso, com esca-
la em Moscovo. 
 
Mínimo de 20 participantes.

NOTA: Passaporte obrigatório. Os cidadãos 
nacionais deverão estar sempre na posse do seu 
passaporte (sendo aconselhável igualmente ti-
rar cópias do mesmo), para poder provar a sua 
identidade perante a polícia. Vistos: os cidadãos 
portugueses não necessitam de visto de entrada, 
podendo permanecer no país pelo prazo de 180 
dias num período de 1 ano.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.580€
Suplemento de quarto individual 355€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Yerevan | Lisboa, na 
companhia aérea Aeroflot, com escala em Moscovo; 
circuito em autocarro; 7 noites de alojamento em ho-
téis de 4* (6 noites em Yerevan e 1 noite em Dilijan); 
refeições: 6 almoços e 7 jantares (incluindo 1 jantar 
a bordo do voo para Yerevan), com água incluída; 
1 garrafa de água, por pessoa, durante as viagens; 
guia oficial de língua castelhana durante todo o per-
curso na Arménia; sacerdote/guia espiritual; visitas e 
entradas, segundo o programa; celebração diária da 
Eucaristia (para quem desejar); taxas de aviação Lis-
boa (174,55€), sujeitas a alteração; assistente acom-
panhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas alcoólicas 
ou soft drink (refrigerantes); gratificações; quaisquer 
serviços não mencionados.

LOURDES: MILAGRES DE 
CORPO E ALMA
 
27 A 29 DE JULHO 
LISBOA | PORTO | FARO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | TOULOUSE 
| LOURDES
Comparência no aeroporto. Assistência nas for-
malidades de embarque e partida em voo TAP, 
com destino a Toulouse. Chegada e transfer 
para Lourdes. Almoço livre. Todo o Santuário é 
enorme e compreende várias capelas, igrejas e 
locais de recolhimento e oração. À chegada, a 
vista da Basílica de Lourdes é encantadora. A 
Capela-mor da Basílica foi construída, a pedido 
de Nossa Senhora, sobre a Gruta Massabielle, 
onde se deram as 18 Aparições à pequena Ber-
nadette, em 1858. Jantar e alojamento em hotel 
3*. Possibilidade de assistir à procissão das ve-
las, espetáculo de fé e luz, emocionante.

2º DIA- LOURDES
Possibilidade de participar na Missa dominical. 
Almoço livre. Visita guiada a pé aos locais re-
lacionados com a vida de Bernadette. Restante 
tempo livre para atividades de caráter pessoal 
(por exemplo, ir aos famosos banhos de Lour-
des). No fundo da Gruta existe a “Fonte Milagro-
sa”, que brotou no dia 25 de fevereiro de 1858, 
durante a 9ª aparição, quando Bernadette ca-
vava a terra com as mãos, seguindo as orienta-
ções de Nossa Senhora que lhe dizia: “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 arquitetura das casas, 
onde o material usado, tijolos tradicionais, são 
cor-de-rosa. Almoço em Toulouse. Em horário a 
combinar, transfer para o aeroporto de Toulou-
se. Assistência nas formalidades de embarque e 
partida em voo de regresso.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 550€
Suplemento de quarto individual 90€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Faro ou Porto – 
Toulouse – Lisboa ou Faro ou Porto; transferes e cir-
cuito em autocarro conforme itinerário; 2 noites de 
alojamento, em hotel de 3*; refeições: 1 almoço e 2 
jantares, com bebidas incluídas; entradas: Santuário 
de Nossa Senhora de Lourdes; guias locais de língua 
portuguesa em Toulouse e Lourdes; taxas de aviação 
Lisboa (38,76€), sujeitas a alterações; taxa de cidade 
em Lourdes; assistente acompanhante; seguro de 
viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de aeroporto 
Porto (62,92€) ou Faro (62,76€), sujeitas a alterações; 
quaisquer serviços não mencionados.
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ROMA E POMPEIA: CIDADES 
DE SANTOS E HERÓIS 
 
7 A 12 SETEMBRO 
LISBOA | PORTO | FARO

1º DIA - CIDADES DE ORIGEM | ROMA   
Comparência no aeroporto. Assistência nas for-
malidades de embarque e partida com destino 
a Roma. Chegada. Início da visita a Roma com 
um tour guiado em português, que nos dará a 
conhecer a beleza da “Cidade Eterna”. Visita aos 
lugares mais emblemáticos como a grandiosa 
Fontana di Trevi, a inesquecível Piazza Navo-
na com as suas fontes esculturais e a Piazza 
di Spagna com a escadaria e enquadramento 
monumentais, entre as ruas animadas do centro 
histórico rico em igrejas e palácios renascentis-
tas e barrocos. Transporte para hotel 4*. Jantar 
e alojamento.

2º DIA – VATICANO 
De manhã, rumamos para o Vaticano, centro es-
piritual da Cristandade, coroado pela grandiosi-
dade da Basílica de São Pedro. O Papa Francis-
co celebrará o Angelus em conjunto com os fiéis 
e peregrinos que escutam as suas palavras aos 
domingos, no enquadramento único da Praça 
(sujeito a confirmação, de acordo com a agenda 
do santo Padre). Almoço. Tempo livre para ati-
vidades de caráter pessoal, na cidade. Jantar e 
alojamento no hotel.
 
3º DIA – VATICANO E ROMA CRISTÃ 
De manhã, visita guiada em português aos Mu-
seus Vaticanos cujo acervo constitui das maio-
res coleções de arte do mundo, reunida ao 
longo de séculos pelos Papas. Passagem ain-
da pela Capela Sistina com os frescos que são 
uma das obras-primas de Miguel Ângelo. Visita 
do interior da Basílica de São Pedro. Almoço em 
restaurante local. Continuação para conhecer 
os testemunhos da religião cristã nas Basílicas 
mais importantes da cidade. Conhecemos a Ba-
sílica de S. Paulo, onde este santo se encontra 

sepultado, a Basílica de S. João de Laterão, e a 
Basílica de Santa Maria Maior, onde ocorreu o 
“milagre da neve” em pleno mês de agosto e que 
possui o campanário mais alto da cidade. Jantar 
e alojamento no hotel.
 
4º DIA – ROMA | MONTE CASSINO | COSTA 
DE SORRENTO
Partida em direção à famosa abadia de Monte 
cassino, fundada por S. Bento no século VI. A 
abadia foi destruída e reconstruída ao longo da 
história (a ultima vez após um bombardeamento 
dos Aliados em 1944). Hoje, continua a mostrar 
a sua imponência num monte que domina a pai-
sagem a mais de 500 metros de altitude. Visita 
guiada das riquezas que a Abadia encerra. Al-
moço em restaurante. Continuação para a Baía 
de Nápoles ao longo da bela costa mediterrâni-
ca e em direção à pequena cidade de Sorren-
to. Esta cidade construída sobre escarpas com 
vistas sobre a baía e o Vesúvio, possui ruazinhas 
estreitas e casas de cor pastel entre jardins pa-
norâmicos. Seguimos para a região de Pompeia 
para jantar e alojamento em hotel 4*.
 
5º DIA - POMPEIA 
Manhã dedicada à visita de uma das áreas ar-
queológicas mais impressionantes no Mundo: a 
antiga cidade romana de Pompeia. As ruínas es-
tão classificadas como Património da UNESCO, 
pois toda uma cidade com as suas lojas, bairros, 
ruas, passeios e casas ricas ficou sepultada so-
bas cinzas da erupção do Vesúvio que a conser-
varam durante séculos. Atualmente constitui um 
testemunho riquíssimo da vida quotidiana nos 
tempos do Antigo Imperio Romano. Almoço li-
vre. De tarde visita do Santuário Mariano da Vir-
gem do Santo Rosário de Pompeia. Fundado no 
século XIX, impressiona pela sua grandiosidade 
e constitui local de peregrinação de muitos fiéis. 
Regresso ao Hotel. Jantar e alojamento.
 
6º DIA – POMPEIA | AEROPORTO DE ROMA | 
CIDADES DE ORIGEM
De manhã, partida para o aeroporto de Roma. 
Assistência nas formalidades de embarque e 
partida em voo de regresso. 

Mínimo de 30 pessoas.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.199€
Suplemento de quarto individual 150€

Inclui: passagem aérea em voo regular TAP; circuito 
em autocarro; 5 noites de alojamento em hotéis 4*; 
refeições: 3 almoços; 5 jantares; 3 passeios de meio-
-dia com guia local em português em Roma; entrada 
e visita guiada dos Museus Vaticanos, Capela Sistina 
e Basílica de S. Pedro; entradas e visitas guiadas às 
Basílicas de S. João de Laterão, S. Paulo extramuros 
e Santa Maria Maior; visita à Abadia de Monte cas-
sino; 1 passeio de meio-dia com guia em português 
em Pompeia. Visita à Basílica de Nossa Senhora do 
Rosário, em Pompeia; taxas de aviação de 138€ (Lis-
boa), sujeitas a alterações; assistente acompanhante; 
Seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de aviação: 
55,91€ (Porto); 55,75€ (Faro), sujeitas a alterações; 
taxas de cidade: a pagar diretamente no hotel (em 
Roma, 6,5 € / pessoa / noite; em Sorrento: 1,5 € /
pessoa / noite; em Pompeia, 1,5 € / pessoa / noite) 
– valores indicativos; bebidas às refeições; serviços 
extras em hotéis ou restaurantes; quaisquer serviços 
não mencionados.

POLÓNIA 
COLOSSAL 
 
04 A 12 DE AGOSTO 
LISBOA | PORTO | FARO | FUNCHAL

1º DIA - CIDADES DE ORIGEM | VARSÓVIA 
Comparência no aeroporto. Assistência nas for-
malidades de embarque e partida 
com destino a Varsóvia. Chegada ao aeropor-
to de Varsóvia. Encontro com o guia local que 
acompanhará o grupo durante todo o percurso. 
Transfer para o hotel. Jantar e tempo livre. Aloja-
mento em Varsóvia.
 
2º DIA – VARSÓVIA 
Visita guiada a pé à zona antiga da cidade (ci-
dade velha) - considerada pela UNESCO como 
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património Mundial. Varsóvia é uma cidade to-
talmente reconstruída após a II Grande Guerra. 
Entre os arranha-céus modernos de cristal e as 
transitadas ruas comerciais de Varsóvia há palá-
cios renovados, casas antigas e avenidas com-
pletamente reconstruídas. Almoço livre. Depois 
do almoço, transfer para o Parque Real Lazienki, 
passando pelo antigo gueto judaico, o Monu-
mento da Libertação de Varsóvia e o Túmulo 
do Soldado Desconhecido. Regresso ao hotel, 
jantar e alojamento. Encontro tertúlia sobre o ca-
risma de S. João Paulo II, com o jornalista Paul 
Zuchniewicz, que escreveu numerosas obras 
sobre este Papa polaco.
 
3º DIA – VARSÓVIA | CZESTOCHOWA | CRA-
CÓVIA 
Após o pequeno-almoço, partida para Czes-
tochowa. Visita de Czestochowa, um santuá-
rio onde S. João Paulo II rezou muitas vezes e 
que é o santuário mais importante da Virgem 
Maria na Polónia, atraindo milhões de peregri-
nos todos os anos. Visita ao mosteiro de Jas-
na Gora com o famoso altar da Nossa Senhora 
de Czestochowa, ao monumento dedicado aos 
pais do Papa S. João Paulo II, etc. Possibilidade 
de assistir à Eucaristia para o grupo. Saída para 
Oswiecim. Continuação da viagem até Cracóvia. 
Jantar e alojamento em Cracóvia em hotel de 4*. 
 
4º DIA – CRACÓVIA | WIELICZKA | CRACÓVIA 
Visita a Cracóvia, antiga capital polaca, cidade 
dos reis polacos e lugar das suas coroações e 
enterros, que fascina com os seus tesouros ar-
quitetónicos e artísticos. Esta cidade também 
está relacionada com a vida do Papa S. João 
Paulo II onde viveu largos anos da sua juventude 
e onde foi consagrado bispo de Cracóvia. Visita 
da colina Wawel, onde fica o Castelo – a sede 
antiga dos Reis da Polónia, e a catedral. Pas-
seio pela Praça do Mercado na Cidade Velha, 
etc. Continuação da visita até ao bairro judeu e 
ao Santuário de S. João II. Almoço livre e trans-
fere para Wieliczka, para visitar as Minas de Sal 
Wieliczka, um impressionante e inimaginável 
conjunto de câmaras, capelas e galerias sub-
terrâneas esculpidas em sal-gema, declarado 
património da UNESCO. Jantar e alojamento em 
Cracóvia. 
 
5º DIA – CRACÓVIA | AUSCHWITZ | WADOWI-
CE | CRACÓVIA 
Visita ao Santuário da Divina Misericórdia em 
Cracóvia-Lagiewniki, abençoado pelo Papa S. 
João Paulo II. Este é dos santuários mais recen-
tes de Cracóvia, mas atrai milhares de peregri-
nos que desejam rezar junto às relíquias da San-
ta Faustina. Visita ao convento e à Basílica onde 
fica a famosa imagem do Jesus Misericordioso. 
Transfer para Wadowice, a cidade natal do Papa 
S. João Paulo II. Visita. Almoço livre. Saída em 
direção a Oswiecim, situado a 60kms de Cracó-
via, tristemente conhecido sob o seu nome ale-
mão – Auschwitz. Visita guiada ao antigo campo 
de concentração em cuja porta ainda se pode 
ler em alemão o lema “Arbeit macht Frei” – O 
Trabalho Libertá-los-á. Retorno a Cracóvia. 

6º DIA – CRACOVIA – ZAKOPANE
Saída para visita de Zakopane, uma povoação 
nos montes Tatry, a estação de esqui mais im-
portante da Polónia. A excecional beleza das 
paisagens montanhosas e da arquitetura das 

suas casas de madeira fazem deste local um 
dos mais bonitos do país. Visita ao Santuário 
Nossa Senhora de Fátima. A Construção deste 
Santuário em Zakopane teve início em 1987, ten-
do terminado em 1994. Em 1987, o Papa João 
Paulo II coroou a imagem de Nossa Senhora de 
Fátima naquele lugar, tendo proclamado oficial-
mente que o facto de ter sobrevivido ao atentado 
de 13 de Maio de 1981 se deveu à intercessão 
da Nossa Senhora de Fátima. Almoço regional. 
Tempo livre. Jantar e alojamento e alojamento 
em Zakopane.

7º DIA – ZAKOPANE
Dia e almoço livres para atividades de caráter 
pessoal. Jantar e alojamento em hotel 4*.

8º DIA – ZAKOPANE
Visita guiada à cidade. Almoço. Tarde livre, para 
quem quiser subir por teleférico ao Monte Guba-
lowska (ingresso não incluído). Jantar típico com 
folclore. Alojamento. 

9º DIA - ZAKOPANE | VARSÓVIA | CIDADES 
DE ORIGEM
Transporte para o aeroporto.
Formalidades de embarque e regresso.

Mínimo de 35 pessoas.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1695€
Suplemento de quarto individual 430€
Suplemento de partida do Funchal 120€

Inclui: passagem aérea na companhia TAP (voo dre-
to); circuito em autocarro; 7 noites de alojamento em 
hotéis 4*; 8 jantares e 1 almoço regional; encontro 
tertúlia sobre o carisma de S. João Paulo II, com o 
jornalista Paul Zuchniewicz; assistente acompanhan-
te; guia local durante todo o percurso; guias locais em 
Varsóvia e em Cracóvia; entradas: Wieliczka (minas de 
sal); Auschwitz (campo de concentração); Museu de 

Joao Paulo II em Wadowice; Igreja de Santa Maria, 
em Cracóvia; Castelo Real de Wawel em Cracóvia; 
Catedral na colina Wawel en Cracóvia; Santuário de 
la Divina Misericórdia en Lagiewniki; taxas de avia-
ção:31,67€, sujeitas a alteração; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de avia-
ção do Porto (55,91€); Faro (55,75€) e Funchal 
(61,59€);bebidas às refeições; quaisquer serviços 
não mencionados.

CHINA, NOS PASSOS DE UM 
MISSIONÁRIO
 
04 A 12 DE AGOSTO 
LISBOA | PORTO | FARO

1º DIA – LISBOA | XANGAI
Comparência no aeroporto. Assistência nas for-
malidades de embarque e partida com destino a 
Xangai. Noite a bordo.

2º DIA – XANGAI 
Apresentação da cidade: também chamada a 
pérola do Oriente. Hoje, Shanghai, cidade por-
tuária, é o maior centro financeiro da China, 
considerada como uma das mais cosmopolitas 
e vibrantes metrópoles nesta parte do planeta. 
É uma cidade moderna e movimentada, mas, si-
multaneamente, oferece uma cultura diferencia-
da, rica em diversos aspetos que conduzem o 
visitante rumo ao passado.  Teremos um primei-
ro percurso pela mesma, através da Av. Nanking 
e no Bund. Jantar em um restaurante local. Alo-
jamento no hotel.

3º DIA -  XANGAI
De manhã, visitaremos o Jardim Hu Mandarim, 
modelo clássico de jardim chinês, construído 
em 1537. Esse local foi construído durante o 
reinado do Imperador Jiajing, da dinastia Ming 
(1559), como um jardim privado da família de 
Pan Yunduan, um funcionário público da provín-
cia de Sichuan. Seguimos a caminhada no 
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distrito tradicional adjacente conhecido como 
a "cidade velha". O distrito possui um grande 
mercado, popular fervoroso e rico, onde exis-
tem muitas lojas que vendem de tudo o que se 
pode imaginar. Almoço. Continuação da pano-
râmica por esta cidade, que não deixa de sur-
preender-nos. Jantar em um restaurante local. 
Alojamento.

4º DIA - XANGAI | SUZHOU
Deixamos Xangai, para ir de autocarro para 
Sheshan, visitar um dos raríssimos Santuários, 
dedicados a Nossa Senhora. Este é dedicado a 
"Nossa Senhora de Sheshan". Almoço. Também 
conhecida pela invocação de Nossa Senhora 
da China é um título mariano que passou a ser 
utilizado após a aparição da Virgem Maria, em 
1900, na aldeia chinesa de Donglu, aqui, apren-
deremos sobre a história do catolicismo na Chi-
na: heróis e mártires, fidelidades e apostasias, 
vitórias e derrotas. Continuamos para Suzhou, a 
"cidade da seda" e a "Veneza da China". Poderá 
ver um pagode de vários metros de altura, onde 
é possível subir ao topo e avistar toda a cidade. 
Aqui não podia faltar a visita ao museu de pro-
dução de seda. Jantar e alojamento.

5º DIA - SUZHOU | XIAN
De manhã, transfer para o aeroporto e partida 
para Xian. Xian é uma cidade da China, capi-
tal da província de Shaanxi. Situa-se no vale 
do Rio Wei. Foi a capital da China ao longo de 
várias dinastias. Xian é o limite oriental da Rota 
da Seda e é conhecida como o lugar do Exérci-
to de terracota, construídos durante a dinastia 
Qin. À tarde, visitamos o Pagode do Little Wild 
Goose. Pagode é um termo em português que 
se refere a um tipo de torre com múltiplas bei-
radas, comum na China, no Japão, nas Coreias, 
no Nepal e em outras partes da Ásia. Em muitos 
contextos, é usado como sinónimo de túmulo. 
Muitos dos pagodes foram construídos para fins 
religiosos, geralmente budistas, por isso locali-
zavam-se dentro ou próximo a templos. Jantar e 
alojamento no hotel.

6º DIA - XIAN
De manhã, visitaremos um dos locais emblemá-
ticos da Cinha (Lintong, uma cidade localizada a 
50 km a norte do centro da cidade, onde cerca 
de 10 mil estátuas se tornaram famosas com o 
nome do "Exército de Terracota", o Mausoléu 
de Qin Shi Huang-ti, o imperador que unificou 
a China em 221 a.c. Essas maravilhosas está-
tuas de terracota foram originalmente vidradas e 
pintadas: soldados e oficiais mostram diferentes 
expressões e de traços de diferentes aspetos fí-
sicos, a partir do qual é possível deduzir que o 
exército imperial era composto por membros de 
distintos grupos étnicos. Almoço. Depois, pas-
searemos no distrito muçulmano da cidade. À 
noite, jantar típico e show de música e danças 
chinesas tradicionais. Alojamento.

7º DIA - XIAN | PEQUIM
De manhã, transfer para a estação de comboios 
e partida para Pequim, num comboio rápido. Al-
moço em bolsa no comboio. Chegada e visita 
guiada à Catedral Nan Tang e ao Templo dos 
Céus. O Templo do Céu é um complexo de tem-
plos taoístas em Pequim, o maior do seu género 
em toda a República Popular da China. Desde 
1998 que é considerado Património da Humani-
dade pela UNESCO. O conjunto está rodeado de 
uma muralha interior e outra exterior, formadas 
por uma base retangular que simboliza a Terra, 
rematadas com formas arredondadas para sim-
bolizar o Céu. As muralhas dividem o recinto em 
duas zonas: a interior e a exterior. Jantar em um 
restaurante. Alojamento no hotel.

8º DIA - PEQUIM
Finalmente vamos desfrutar da famosa Pe-
quim. De manhã, visitaremos o túmulo do Servo 
de Deus Pai Matteo Ricci, distinguido Jesuíta, 
missionário e evangelizador, "entre os grandes" 
homens do povo chinês. Entenderemos a dife-
rença entre a Igreja estatal, e a igreja Católica. 
Depois, iremos de transfer ver a Grande Muralha 
em Badaling. A Grande Muralha é uma 

das maiores obras de engenharia ao longo da 
história da humanidade: sua construção remon-
ta a 2500 anos atrás e permaneceu durante sé-
culos o símbolo da impenetrabilidade do Impé-
rio Chinês, embora não conseguisse impedir as 
invasões dos povos "bárbaros" do norte da Chi-
na e da Ásia Central. Após o almoço, visita ao 
Observatório Astronómico. Regresso a Pequim, 
para jantar e alojamento no hotel.

9º DIA – PEQUIM
De manhã, visita à Praça Tien An Men (Porta da 
Paz Celestial), um símbolo da China de ontem e 
onde existem inúmeros edifícios entre os quais 
o Museu Nacional de História, o Palácio da As-
sembleia do Povo, o mausoléu do presidente 
Mao Tze-Tung. Visita à cidade Proibida (Palácios 
Imperiais), que era a residência imperial das di-
nastias Ming e Ching. Almoço. Passeio até ao 
Palácio de verão. À noite, jantar tradicional, com 
pato Laccata. Transfer para o aeroporto.

10ª DIA – PEQUIM | CIDADES DE ORIGEM
Assistência nas formalidades de embarque e 
partida em voo de regresso.

Mínimo de 23 pessoas.

NOTA: Passaporte obrigatório com mínimo 6 
meses de validade após a data de regresso da 
viagem; A ordem das visitas poderá ser alterada 
por motivos imprevistos;

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 2270€
Suplemento de quarto individual 800€

Inclui: voos internacionais e nacionais; 7 noites de 
alojamento em hotéis 4* e 5*; refeições: 9 almoços 
conforme indicado no programa: 7 jantares (sendo 
que 2 deles serão em restaurantes típicos, como indi-
cado no programa); 1 copo de refrigerante ou cerveja 
local por pessoa durante cada refeição mencionada: 
transfers de e para os aeroportos internacionais ou 
nacionais; circuito em autocarro, conforme o progra-
ma; entradas: nos locais indicados; voos internos 
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Xangai-Xian com taxas de aeroporto incluídas; com-
boio rápido, em 2ª classe Xian-Pequim; assistente 
acompanhante; sacerdote/guia espiritual; guia local 
assistente de língua local portuguesa em Shanghai e 
Pequim; guia local assistente de língua espanhola na 
China; seguro de viagem.

Não inclui: refeições e bebidas não mencionadas; 
gratificações para o pessoal de serviço (é costume 
fazê-lo sempre: cerca de € 50 p.p.); despesas pes-
soais e quaisquer outros serviços não mencionados.

TERRA SANTA
 
13 A 15 DE OUTUBRO 
LISBOA | PORTO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | TELAVIVE | 
TIBERÍADES
Comparência no aeroporto. Assistência nas 
formalidades de embarque e partida em voo da 
companhia aérea El Al, com destino a Telavive, 
às 22h10. Chegada prevista para as 05h40 h +1 
(noite a bordo). 
 
2º DIA – TIBERÍADES | MONTE CARMELO | 
CANÁ DA GALILEIA | NAZARÉ 
Receção do grupo por parte do guia de língua 
portuguesa no destino. Visita a Haifa, cidade 
construída nas encostas do Monte Carmelo.
Pequeno-almoço. Visita ao Monte Carmelo e ao 
Santuário Stella Maris. De seguida, visita a Caná 
da Galileia, lugar do primeiro milagre de Jesus. 
Renovação das promessas do matrimónio. Saí-
da para Nazaré, onde Jesus, Maria e José vive-
ram durante a maior parte das suas vidas. Em 
Nazaré, destaca-se a maior de todas as congé-
neres no Médio Oriente: a Igreja da Anunciação, 
a qual, segundo a tradição católica, está cons-
truída sobre o lugar onde o anjo Gabriel anun-
ciou 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. Almoço. À tarde, visita à Basí-
lica e gruta da Anunciação, Capela de S. José e 
celebração da santa Missa na Basílica. Jantar e 
alojamento em hotel 3*.
 
3º DIA – TIBERÍADES | MAR DA GALILEIA | 
MONTE TABOR | TIBERÍADES
Saída para o Monte das Bem-Aventuranças (o 
Tabgha), cenário da pregação de Jesus, do mi-
lagre da multiplicação dos pães e do primado 
de São Pedro. Com uma paisagem tranquila, a 
alma transporta-se a 21 séculos atrás, deixan-
do-se inundar pela doutrina de Jesus. Continua-
ção 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. Almoço num restaurante à beira 
do lago. À tarde, subida ao Monte Tabor, para 
visitar a Basílica da Transfiguração, onde pode-
rá contemplar a magnífica vista panorâmica do 
Vale de Jezrel. Regresso a Tiberíades para jantar 
e alojamento no hotel.
 
4º DIA – TIBERÍADES | RIO JORDÃO | MAR 
MORTO | JERUSALÉM
Saída para o vale do Jordão (via Jericó), a cidade 
mais antiga do mundo. Contemplação do mon-
te da quarentena e do oásis formado pela fonte 

de Eliseu. Visita ao rio Jordão, onde São João 
Batista batizou Jesus. Renovação das promes-
sas do batismo. Continuação para o Mar Morto 
e possibilidade de tomar banho nestas águas, 
cuja quantidade de sal é dez vezes superior às 
dos demais oceanos. Essa grande quantidade 
de sal aumenta a sua flutuabilidade, e os banhis-
tas boiam facilmente. Almoço. Subida a Jerusa-
lém: entrada e saudação à Cidade Santa, desde 
o cume do Monte, que o levará aos tempos em 
que Jesus pregou, chamou os discípulos e Se 
deu a conhecer. Check-in em hotel 4*, em Jeru-
salém. Jantar e alojamento.
 
5º DIA – JERUSALÉM E AS SUAS COLINAS
Visita ao Monte das Oliveiras, carregado de re-
cordações evangélicas: lugar da Ascensão de 
Jesus aos céus. Contemplação da Cidade San-
ta desde o cimo do Monte. Passeio até à pe-
quena 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, entrada na cidade 
pela porta de Santo Estevão. Aqui começa a Via 
Dolorosa ou Via sacra, acabando na Igreja do 

Santo Sepulcro. Na tradição cristã, foi por este 
caminho que Jesus Cristo carregou a cruz até 
ao lugar onde foi crucificado. Visita à Igreja de 
Santa Ana, piscina probática, Capela da Flage-
lação e Lithostrotos, até chegar ao Santo Sepul-
cro. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.
 
6º DIA – JERUSALÉM | BELÉM 
Saída para a pequena aldeia cristã de Beit Sahur 
(Lugar do Guardiães da Noite), situada a este da 
cidade de Belém, sob a administração da Auto-
ridade Nacional Palestina, onde se encontra o 
Campo dos Pastores. Visita à Basílica da Nati-
vidade, em Belém, levantada sobre a gruta de 
Belém. Almoço. Saída para o Monte Sião para 
visitar locais históricos e místicos como o Ce-
náculo (onde Jesus instituiu a Sagrada Eucaris-
tia), o túmulo de David, a Abadia da Dormição, 
a Igreja de São Pedro em Gallicantu. Percurso 
pelo Cardo Máximo e Bairro Judeu até ao Muro 
das Lamentações. O Muro das Lamentações é 
o local mais sagrado do judaísmo. A tradição de 
introduzir um pequeno papel com pedidos entre 
as fendas do muro tem vários séculos de anti-
guidade. Jantar e alojamento.
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7º DIA – JERUSALÉM | EIN KEREM | JERU-
SALÉM 
À tarde, saída para Ein Kerem, aldeia onde viveu 
Santa Isabel, prima de Nossa Senhora. Visita aos 
Santuários da Visitação e de São João Batista. 
Visita panorâmica à parte nova de Jerusalém, 
passando pelo Knesset (parlamento de Israel) e 
pela Universidade Hebraica. Almoço. Tarde livre 
para descanso e atividades de caráter pessoal. 
Jantar de despedida no hotel e entrega dos Cer-
tificados de Peregrino. Alojamento.
 
8º DIA – JERUSALÉM | EMMAUS | TELAVIVE | 
CIDADES DE ORIGEM
De manhã, saída para Emaús (Abu Gosh) e visita 
à Igreja dos padres beneditinos, que recorda a 
passagem evangélica do encontro de Jesus res-
suscitado com os discípulos. Visita às ruinas da 
calçada romana. Visita também à Igreja de Nos-
sa Senhora da Nova Aliança em Kiryat Yearim, 
lugar onde David encontrou a arca da Aliança 
e a levou à então recém-conquistada cidade de 
Jerusalém. Celebração da Eucaristia e almoço. 
Saída para o aeroporto de Telavive. Assistência 
nas formalidades de embarque e partida em voo 
de regresso, com escala.

Mínimo de 35 participantes.

NOTA: Passaporte obrigatório com mínimo 6 
meses de validade após a data de regresso da 
viagem; A ordem das visitas poderá ser alterada 
por motivos imprevistos;

// PREÇO A INDICAR

Inclui: passagem aérea em classe turística, em voo 
direto da companhia El Al); circuito em autocarro, 
conforme itinerário; taxas de aviação (55 €), sujeitas 
a alterações; 6 noites de alojamento em hotéis de 4*; 
refeições: 7 almoços e 7 jantares; assistente acompa-
nhante desde Lisboa; guia local em Israel, de língua 
portuguesa, durante todo o percurso; sacerdote/guia 

espiritual desde Lisboa; visitas e entradas, segundo 
programa; subida de táxi ao Monte Tabor; travessia 
de barco no mar da Galileia; celebração diária da Eu-
caristia nos lugares mais representativos; guia da via-
gem, boné, lenço e mapa; gratificações nos hotéis, 
aos bagageiros e empregados dos restaurantes; aos

guias e motoristas; certificado do Peregrino; seguro 
de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10 €); bebidas às re-
feições; donativos nas Missas; serviços extras não 
mencionados no programa.

BARCELONA: A CIDADE 
DO ARQUITECTO DE DEUS, 
GAUDÍ
 
13 A 15 DE OUTUBRO 
LISBOA | PORTO | FARO

1º DIA - CIDADES DE ORIGEM | BARCELONA
Comparência no aeroporto. Assistência nas for-
malidades de embarque e partida com destino 
a Barcelona. Almoço livre. Visita panorâmica 
por Barcelona, com guia local. Barcelona reser-
va-nos surpresas com o esplendor alcançado 
pelo modernismo catalão, em contraste com o 
centro histórico gótico, quase intacto, e o curio-
so labirinto de ruas estreitas. Check-in em ho-
tel 4*. Jantar em restaurante, próximo do hotel. 
Depois do jantar, tertúlia cultural com o espe-
cialista em Gaudí que está a tratar do processo 
de beatificação deste grande artista: o arquiteto 
e gaudionólogo José Manuel Almuzara. Aloja-
mento.
 
2º DIA - BARCELONA
De manhã, saída para o emblemático templo da 
Sagrada Família, onde nos espera uma visita 
com o especialista José Manuel Almuzara. Este 
templo é considerado como a obra-prima de 
Gaudí. O projeto foi iniciado em 1882; a cons-
trução foi suspensa em 1936 devido à Guerra Ci
vil espanhola e não se estima a conclusão para 
antes de 2026, centenário da morte de Gaudí. 
Almoço. De tarde, visita com guia local a outros 
locais desta cidade do arquiteto de Deus, no-
meadamente a Casa Milà (La Pedrera), edifício 
que não possui quaisquer linhas retas e cujo 
aspeto mais impressionante é a cobertura, com 
uma aparência quase lunar ou de sonho. Jantar 
Alojamento.

3º DIA – BARCELONA | CIDADES DE ORIGEM
Saída para continuação da visita guiada à Bar-
celona de Gaudí. Conheceremos o Parc Güell, 

uma das obras mais conhecidas e belas do mo-

dernista Antoni Gaudí, declarado Património 

Mundial da Humanidade pela UNESCO. Após a 

visita, seguimos para a área de Montjuic, com 

entrada no Pueblo Español, um museu arquite-

tónico ao livre, que oferece arte contemporânea, 

arquitetura, artesanato e gastronomia, mostran-

do em ponto pequeno um pouco de cada região 

autónoma de Espanha, com as suas diferen-

tes ruas, praças, teatro, escola, restaurantes e 

oficinas. O mesmo foi criado com o motivo da 

Exposição Universal de 1929.  Almoço em res-

taurante. Transfer para o aeroporto. Assistência 

nas formalidades de embarque e partida em voo 

de regresso..

 

Mínimo de 29 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 780€
Suplemento de quarto individual 192€

Inclui: voo regular TAP: Lisboa ou Porto ou Faro – 

Barcelona – Porto ou Lisboa ou Faro; circuito em 

autocarro; 2 noites de alojamento em hotel 4*; re-

feições: 2 almoços e 2 jantares; visita ao templo da 

Sagrada Família com um especialista em Gaudí (em 

língua castelhana); visitas com guia local (em portu-

guês): Barcelona; entradas: Sagrada Família, Parc 

Güell, Casa Milà e Pueblo Español; sessão cultural 

com o arquiteto e gaudionólogo José Manuel Almu-

zara (em castelhano); taxas de aeroporto de Lisboa: 

36,43 €, sujeitas a alteração; transfers aeroporto – 

hotel – aeroporto; assistente acompanhante; seguro 

de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10 €); taxas de aeropor-

to do Porto (60,59 €) e de Faro (60,43 €), sujeitas a 

alteração; taxa de cidade (que será paga diretamen-

te no hotel:1,25€/pessoa/noite) - apenas aplicável 

a maiores de 16 anos; bebidas às refeições; extras 

em hotéis ou restaurantes; quaisquer serviços. não 

mencionados.



DOCUMENTOS DE VIAGEM
Verifique se é portador dos documentos necessários para a sua viagem: bi-
lhetes ou reserva de avião, voucher do hotel, transferes, telefones de emer-
gência, 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 bebés, devem possuir um docu-
mento de identificação válido com fotografia:
– Dentro da União Europeia: Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão
– Fora da União Europeia: Passaporte
– Para os Estados Unidos da América – é obrigatório ser portador de pas-
saporte de leitura ótica e requerer antecipadamente uma autorização de 
viagem, através do Sistema Eletrónico para Autorização de Viagem (ESTA). 
Caso não possua esta documentação, poderá ver o seu embarque negado. 
Cédulas ou assentos de nascimento e bilhetes de identidade militares não 
são válidos como documento de viagem. Certos países exigem que o pas-
saporte tenha ainda, pelo menos, 6 meses de validade. Para mais informa-
ções, consulte o portal oficial 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 (pas-
saporte, visto, autorizações de residência, etc.) para viajarem 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 E MEDICAMENTOS
Cada passageiro deve garantir que está em boas condições físicas e men-
tais 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 assegure-se que o leva em quantida-
de suficiente, pois poderá não estar disponível no local que for visitar. Leve a 
receita e a parte da embalagem que identifica o tipo de medicamento. Não 
se esqueça igualmente de incluir outros medicamentos 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 medicina 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 

ANTES DE VIAJAR internacional de vacinas.

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

VESTUÁRIO 
Escolha cuidadosamente a sua roupa e calçado, 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 
recomendamos evitar o uso de mini-saias, calções ou blusas cavadas, para 
precaver problemas de acesso.
Se efetuar caminhadas não esqueça sapatos e roupa especialmente confor-
táveis 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 seguro o contato 
da sua entidade bancária.Europeia, poderão ser necessários vistos ou outra 
documentação especial. Por favor consultar a Embaixada ou Consulado do 
país de destino da sua viagem.

Recomendações de viagem

A Fundação INATEL deseja-lhe 
uma boa 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 auto-
carro 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 horário ao horário do local de destino.  

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

DURANTE A VIAGEM



Condições Gerais
A inscrição em qualquer destas viagens implica a adesão 
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 obri-
gações assumidas, encontra-se garantida por seguro de 
responsabilidade civil, na companhia de seguros Aço-
reana 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 participante pode solicitar o alargamen-
to da cobertura do seu seguro de viagem para riscos extra 
e adicionais que considere relevantes (cancelamento de via-
gem; perda ou extravio de bagagem, e outros), suportando 
os encargos correspondentes.

RESERVAS
- Poderão ser efetuadas diretamente nos balcões de vendas 

de qualquer uma das Unidades Locais de atendimento INA-
TEL, 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 pre-

ço total da viagem, acrescido da taxa de serviço de reserva 
no valor de 10 € (não reembolsável), destinada a cobrir en-
cargos 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 pagamen-
to diferente, conforme indicadas no programa detalhado da 
viagem.

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

ALTERAÇÕES À RESERVA
As alterações, quando possíveis, às condições da reserva 
confirmadas inicialmente (nome, data, tipo de acomodação, 
outra) implicam uma taxa de alteração de reserva, no mon-
tante de 10 €. 
No caso dos fornecedores de serviços não aceitarem a alte-
ração, fica sujeita às despesas e encargos previstos na rubri-
ca “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 re-
servas) acrescidas de uma percentagem que pode ir até 
15% do valor total da viagem.

2. Quando se aplique, o cliente será reembolsado pela dife-
rença entre a quantia já paga e os montantes acima re-
feridos.

3. No caso de desistência de um participante em quarto du-
plo, o suplemento de quarto individual deverá ser suporta-
do pelo participante que mantém a reserva.

GASTOS DE ANULAÇÕES DOS CRUZEIROS
Regra geral, após a confirmação da reserva, qualquer cance-
lamento incorre em gastos.  Aplicar-se-ão sempre os gastos 
de anulação que regem as condições gerais de cada com-
panhia 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 reembolso 
por serviços não utilizados ou dispensados pelo participante. 
A não prestação, alheia à vontade da INATEL, dos serviços 
mencionados no presente programa apenas dá ao participan-
te 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 (vinhos, 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 refrige-
rantes. Quando qualquer voo ou ligação de voos coincidir 
com horas de refeições, as mesmas não estão incluídas nos 
preços publicados.
“Suplemento individual” – significa um acréscimo de preço 
sobre o preço base. As reservas de quartos individuais são 
confirmadas dentro dos limites de uma razoável proporção 
entre individuais e duplos, resolvidas caso a caso. 
A categoria dos hotéis mencionada é determinada pela legis-
lação do país de acolhimento. Alguns países não têm classi-
ficação oficial de estrelas *.    

BAGAGENS
A bagagem e demais haveres que o participante leve, não cons-
tituem contrato de transporte com a INATEL, entendendo-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 estejam presentes em todas as operações de 
carga e descarga 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 forne-
cedor ou autoridade recuse o embarque ou a entrada num 
país a qualquer participante por documentos inválidos ou 
esquecimento bem como outras razões de ordem particular, 
sendo por conta do participante qualquer gasto que daqui 
possa decorrer, aplicando-se nestas circunstâncias as condi-
ções estabelecidas para anulação ou desistência da viagem.
A organização da respetiva documentação está sempre a 
cargo do participante, não fazendo parte do preço da viagem.
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 documentação 
da viagem só será entregue ao cliente, quando da emissão 
das passagens aéreas, de acordo com as indicações das 
companhias aéreas. 

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA CRIANÇAS
Os menores que tenham de se ausentar do País sem os pais 
devem fazer-se acompanhar de uma declaração de autoriza-
ção nos termos legais (consulte minuta numa qualquer Agên-
cia INATEL). Nas viagens aéreas em qualquer voo doméstico 
ou internacional, as crianças devem fazer-se acompanhar do 
cartão de cidadão / bilhete de identidade e passaporte con-
soante 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 es-
tão 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 permi-
tidas, sem indicação prévia da Direção de Turismo, quaisquer 

alterações ao programa. A INATEL reserva o direito de alterar 
a ordem do percurso, substituir qualquer fornecedor, incluin-
do hotéis, por outros similares, ou alterar a data da viagem 
sempre que existam razões justificadas nos termos da lei. 
Se, circunstâncias imprevistas obrigarem à suspensão de 
qualquer viagem, os participantes inscritos terão direito ao 
reembolso do pagamento efetuado. 

ALTERAÇÕES AO PREÇO
Os preços constantes do programa estão baseados nos cus-
tos dos serviços e taxas de câmbio vigentes à data de im-
pressão do programa, pelo que estão sujeitos a alterações 
nos termos legais. Sempre que se verifique uma alteração ao 
preço da viagem, o participante será imediatamente informado 
e convidado a, dentro do prazo que lhe for fixado, aceitar o 
aumento verificado ou anular a sua inscrição nos mesmos ter-
mos 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 im-
possibilitada de cumprir algum serviço essencial constante 
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 vie-
rem 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 preço inferior, será o participante reembol-
sado da respetiva diferença.

RECLAMAÇÕES
Somente serão consideradas as reclamações apresentadas 
por escrito à INATEL no prazo de 15 dias após o termo da 
prestação dos serviços. De acordo com a diretiva do Con-
selho da UE, as mesmas só poderão ser aceites desde que 
tenham sido participadas aos fornecedores dos serviços du-
rante o decurso da viagem, exigindo dos mesmos os respeti-
vos documentos comprovativos da ocorrência.

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

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 autocarro, 
os horários indicados após o início da viagem são apro-
ximados, ressalvando-se quaisquer atrasos por motivos 
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 ro-
tatividade 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 demais 
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 prestados 
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 complementadas 
por quaisquer outras específicas desde que devidamente in-
formadas pela INATEL.




