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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 deste 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

 
Viagens recomendadas para famílias 

  
Excelente relação preço/qualidade 

  Património da Humanidade UNESCO
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CIRCUITOS TEMÁTICOS

SEXTA-FEIRA 13 
– MONTALEGRE 
12 A 15 ABRIL 
SETÚBAL | LISBOA | COIMBRA | VISEU
 
12 A 15 JULHO 
CASTELO BRANCO | FUNDÃO | COVILHÃ | 
GUARDA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | CHAVES 
Partida em direção a Chaves. Almoço livre em 
circuito. Jantar e alojamento em hotel 4*.

2º DIA – CHAVES | VILAR DE PERDIZES |
MEIXEDO | MONTALEGRE | CHAVES 
Pela manhã, passeio pedonal ao centro histórico 
de Chaves. Com destaque para a Igreja Matriz, 
Igreja da Misericórdia e museu Aqua Flaviae. 
Almoço no hotel. De tarde visita a Vilar de Per-
dizes, onde poderemos visitar esta emblemáti-
ca freguesia conhecida pelas reuniões anuais 
que aí têm lugar, subordinadas à temática da 
medicina popular. Breve paragem em Meixedo. 
Continuação do circuito até Montalegre. Jantar 
em restaurante. Após o jantar oportunidade de 
assistir às “Comemorações da Sexta-feira 13” e 
à “Queimada das Bruxas”. Desfrute da “Capital 
do misticismo”. Este evento assinala-se desde 
2002 e tornou-se numa das maiores festas de 

rua do país. Regresso a Chaves. Alojamento.

3º DIA – CHAVES | BOTICAS | CARREIRA DA 
LEBRE | CASTRO DE CARVALHELHOS | 
NEGRÕES | CHAVES 
De manhã saída em direção a Boticas. Esta pa-
cata vila rural de magníficos cenários bucólicos 
preza a sua tradição e encara-a como ponto 
importante do seu estimado Património, como 
é o caso da Estância Termal de Carvalhelhos e o 
famoso “vinho dos mortos” conhecido desde as 
Invasões Francesas. Passeio pela zona histórica 
e visita ao repositório e ao Centro de Artes Na-
dir Afonso. Continuação para Carreira da Lebre, 
almoço regional em restaurante com prova do 
famoso vinho. Visita ainda ao Castro de Car-
valhelhos e passagem por Alturas do Barroso 
e pela albufeira da barragem Alto do Rabagão 
até Negrões, onde faremos uma breve paragem. 
Regresso a Chaves. Jantar e alojamento. 

4º DIA – CHAVES | VINHAIS | PODENCE | 
CIDADES DE ORIGEM
Pela manhã, partida em direção à Pedra Bolidei-
ra. Este monumento natural tem uma forma irre-
gular, achatada, com a particularidade de, em-
bora pesando várias toneladas ser capaz de se 
mover com um empurrão de qualquer pessoa. 
Continuação do circuito para visita ao Parque 
Biológico de Vinhais. Almoço em restaurante em 
Podence. Regresso.

Mínimo de 32 participantes.

// PREÇO ABRIL

Por pessoa em quarto duplo 436€
Suplemento de quarto individual 158€

// PREÇO JULHO

Por pessoa em quarto duplo 437€
Suplemento de quarto individual 172€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites em hotel 4*, 
em Chaves; refeições: 3 almoços e 3 jantares com 
bebidas incluídas; passeios conforme itinerário; as-
sistente acompanhante; seguro de viagem.

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

CEREJEIRAS EM FLOR E 
ROTA DO ZÊZERE
13 A 16 ABRIL
FARO | ÉVORA | BEJA | PORTALEGRE

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | MANTEIGAS
Saída em direção a Manteigas. Almoço livre em 
circuito. Jantar e alojamento no INATEL Mantei-
gas (Edifício Principal, Casa do Pastor e Casa da 
Roda).

2º DIA – MANTEIGAS | ALCONGOSTA | 
SORTELHA | MANTEIGAS
De manhã, partida para Alcongosta. Visita a esta 
típica vila serrana, bem no coração da Serra da 
Gardunha, pertencente ao concelho do Fundão, 
famosa pela grande produção de Cerejas e ces-
tos de verga. Degustação de produtos típicos 
relacionados com a rainha desta viagem: “a ce-
reja”. Partida para uma quinta em plena Serra da 
Gardunha. Passeio pelos pomares da quinta e 
encostas da Serra. Aqui teremos a oportunidade 
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de conhecer algumas das particularidades das 
cerejeiras e vislumbrar a paisagem. Almoço típi-
co beirão em restaurante. Após almoço, visita a 
Sortelha, considerada uma das mais belas e an-
tigas vilas portuguesas. Regresso a Manteigas. 
Jantar e alojamento.

3º DIA – MANTEIGAS | ROTA DO ZÊZERE | 
BELMONTE | MANTEIGAS
Pela manhã partida para percurso pedestre pela 
grande Rota do Zêzere. Este percurso magní-
fico tem como pano de fundo os pessegueiros 
da Cova da Beira e o rio Zêzere. Apreciaremos 
a fauna e flora desta região detentora de algu-
mas espécies únicas. Paragem para descanso 
e pequeno lanche. Continuação do percurso. 
Almoço em restaurante. Continuação do circuito 
até Belmonte. Terra de Pedro Álvares Cabral e 
com vista sobre a encosta oriental da Serra da 
Estrela, Belmonte justifica as caraterísticas que 
lhe terão dado o nome. Circuito pedonal com 
passagem pelo castelo, judiaria, engtre outros. 
Oportunidade para degustar produtos típicos. 
Regresso a Manteigas. Jantar e alojamento.

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

Mínimo de 30 participantes.

NOTA: A unidade hoteleira de Manteigas está di-
vidida em 3 edifícios: Edifício Principal (receção, 
restaurante e bar) Casa da Roda (AL) e Casa do 
Pastor. O acesso ao Edifício Principal faz-se pelo 
exterior. O INATEL Manteigas não garante trans-
porte dos hóspedes pelos vários edifícios.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo desde 323€
Suplemento de quarto individual desde 49€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites no INATEL 
Manteigas*** & Casa da Roda AL; refeições: 2 almo-
ços e 3 jantares com bebidas incluídas; guia local; 
assistente acompanhante; seguro de viagem.

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

ROTA DA CEREJA E 
ALDEIAS HISTÓRICAS 
DE PORTUGAL 
25 A 28 MAIO
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | MANTEIGAS 
Partida em direção a Manteigas. Almoço livre 
em circuito. Jantar e Alojamento no INATEL 
Manteigas.

2º DIA – MANTEIGAS | BELMONTE | 
SORTELHA | MANTEIGAS 
Pela manhã, saída para Belmonte. Uma das 12 
aldeias históricas de Portugal, terra de Pedro Ál-
vares Cabral. Início do percurso no miradouro 
com vista sobre a Cova da Beira e a Serra da 
Estrela. Continuação com visita ao centro inter-
pretativo “À descoberta do Novo Mundo”, aqui 
viajaremos através do tempo e descobriremos 

os pormenores da viagem do navegador Pedro 
Álvares Cabral na descoberta do Brasil. Conti-
nuação do circuito com passagem pelos locais 
mais emblemáticos. Almoço regional. Após o 
almoço, visita à judiaria, Museu Judaico e Torre 
de Centum Cellas. Continuação do passeio para 
conhecer mais uma aldeia histórica, Sortelha. 
Considerada uma das mais bem conservadas 
aldeias de Portugal. Visita e regresso a Mantei-
gas. Jantar e alojamento.

3º DIA – MANTEIGAS | ALCONGOSTA | 
FUNDÃO | CASTELO NOVO | MANTEIGAS
De manhã, conhecemos as tradições e cos-
tumes da apanha da cereja. Apresentação da 
Quinta com prova e apanha de Cerejas. Visita 
a Alcongosta e degustação de produtos confe-
cionados com cereja. Almoço em restaurante. 
Visita ao Fundão, esta é uma região de terrenos 
muito férteis, sabiamente explorados ao longo 
dos séculos, onde grandes produções de fruta 
são famosas, nomeadamente a Cereja do Fun-
dão. Assim como, a rua da Cale, local emble-
mático onde residiram os judeus expulsos de 
Espanha que desenvolveram esta localidade. 
Continuação para a aldeia histórica de Castelo 
Novo. Visita ao centro histórico com passagem 
pelos principais pontos turísticos. Regresso a 
Manteigas. Jantar e alojamento.

4º DIA – MANTEIGAS | REGRESSO
Após o pequeno almoço, regresso com almoço 
livre em circuito.

Mínimo de 30 participantes.

NOTA: A Unidade Hoteleira de Manteigas está di-
vidida em 3 edifícios: Edifício Principal (receção, 
restaurante e bar) Casa da Roda AL e Casa do 
Pastor. Acesso ao Edifí-cio Principal faz-se pelo 
exterior. A INATEL Manteigas não garante trans-
porte dos hóspedes pelos vários edifícios.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo desde 293€
Suplemento de quarto individual desde 63€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de alojamento 
no INATEL Manteigas*** & Casa da Roda AL e Casa 
do Pastor; refeições: 2 almoços e 3 jantares com be-
bidas incluídas; animação musical; assistente acom-
panhante; seguro de viagem.

Não inclui: quaisquer serviços não mencionados.

XX ENCONTRO 
LUSO-BRASILEIRO 
29 MAIO A 01 JUNHO (1)
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO
 
29 MAIO A 01 JUNHO (2) 
SETÚBAL | LISBOA | LEIRIA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | SANTAR | 
TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL
Partida em direção a Santar. Visita ao Paço dos 
Cunhas de Santar, uma propriedade do século 
XVII que se dedicava à produção de azeite, fruta 
e vinho para abastecer os mercados da cida-
de do Porto. Atualmente, esta zona é conheci-
da pela produção dos vinhos do Dão. Almoço. 
Após o almoço, visita à Casa de Santar. Consi-
derada a maior proprietária vitivinícola do Dão. 
O ex-libris da propriedade, e a sua imagem de 
marca, é o magnífico Solar do século XVIII, ro-
deado por belos jardins de buxos. Continuação 
para São Pedro do Sul. Jantar e alojamento no 
INATEL Palace São Pedro do Sul Hotel. 

2º DIA – TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL | 
VISEU | TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL
Saída pela manhã para a cidade de Viseu. Visi-
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ta ao centro histórico, com destaque para a rua 
direita, onde está a maioria do comércio tradi-
cional, a casa do Hilário, a Sé Catedral e a Igreja 
da Misericórdia. Visita ao Museu Grão Vasco. A 
coleção principal é constituída por um conjunto 
notável de pinturas de retábulo, provenientes da 
Catedral, de igrejas da região e de depósitos de 
outros museus, da autoria de Vasco Fernandes. 
Almoço em restaurante. Regresso ao INATEL Pa-
lace São Pedro do Sul Hotel, para a cerimónia de 
abertura do Encontro Luso-Brasileiro, jantar, se-
guido de baile com música ao vivo. Alojamento.

3º DIA – TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL 
Manhã livre. Almoço no INATEL Palace. De tar-
de, continuação das atividades previstas no XX 
Encontro Luso Brasileiro. Jantar de gala com 
animação musical e encerramento com fogo de 
artifício. Alojamento.

4º DIA – TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL | 
CARAMULO | CIDADES DE ORIGEM
Pela manhã, partida para o Caramulo. Visita ao 
Museu do Caramulo – Fundação Abel e João de 
Lacerda. O museu alberga uma invulgar coleção 
de objetos de arte constituída por 500 peças de 
pintura, escultura, mobiliário, cerâmica e tape-
çarias, que vão do antigo Egipto até Picasso. O 
outro edifício anexo tem como exposição mais 
de 100 veículos automóveis e motociclos. Almo-
ço. Regresso.

Mínimo de 30 participantes.

NOTA: Programa do XX Encontro Luso-Brasileiro 
a informar oportunamente. O itinerário da viagem 
de Viana, Braga e Porto, realizar-se-á em sentido 
inverso no 1º e 4º dias.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo (1) 356€
Por pessoa em quarto duplo (2) 368€
Suplemento de quarto individual (1) (2) 55€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites no INATEL Pa-
lace São Pedro do Sul 4*; refeições: 4 almoços e 3 
jantares, com bebidas incluídas; ingressos no Museu 
Grão Vasco e Museu do Caramulo; visita ao Paço dos 
Cunhas de Santar, Casa de Santar; passeios e visitas 
conforme itinerário; assistente acompanhante; segu-
ro de viagem.

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

ESPECIAL INATEL 
LUSO E SÃO PEDRO DO SUL
30 JUNHO A 06 JULHO 
VIANA DO CASTELO | BRAGA | AVEIRO

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

2º DIA – LUSO | COIMBRA | LUSO
Pela manhã, caminhada de reconhecimento da 
zona envolvente à unidade hoteleira. Almoço na 
unidade. De tarde, visita à cidade de Coimbra, in-
cluindo visita ao Pátio da Universidade de Coim-
bra, considerada a mais antiga do país e uma 
das mais antigas do mundo. Passeio pela baixa 
e passagem pela Igreja de Santa Cruz. Tempo 
livre. Regresso ao Luso. Jantar e alojamento.

3º DIA – LUSO | BUÇACO | SANGALHOS | 
CURIA | LUSO 
De manhã, visita à Mata Nacional do Buçaco. 
Este local constitui um património de valor incal-
culável, único em Portugal e no Mundo. Almo-
ço no hotel. De tarde visita ao Aliança Under-
ground Museum, um espaço expositivo, que se 
desenvolve ao longo das tradicionais caves da 
Aliança Vinhos de Portugal.  Contemplando oito 
coleções distintas, este equipamento museoló-
gico versa áreas como a arqueologia, etnografia, 
mineralogia, paleontologia, azulejaria, cerâmica 
e estanharia abrangendo uma impressionante 
extensão temporal com milhões de anos. Passa-
gem pela Curia, paragem no parque termal. Tem-
po livre. Regresso ao Luso. Jantar e alojamento.

4º DIA – LUSO | TERMAS DE S. PEDRO DO SUL
Manhã parcialmente livre. Almoço. De tarde, 
partida em direção ao INATEL Palace São Pedro 
do Sul. Check-in. Jantar e alojamento.

5º DIA – TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL 
De manhã, caminhada de reconhecimento da 
localidade com passagem pelos pontos mais 
emblemáticos. Almoço no INATEL. Tarde livre 
para atividades de caráter pessoal. Jantar e alo-
jamento. 

6º DIA – TERMAS DE S. PEDRO DO SUL | SAN-
TAR | VISEU | TERMAS DE S. PEDRO DO SUL
Pela manhã, visita à Casa de Santar, a mais em-
blemática propriedade vinícola do Dão, pela sua 
história, dimensão e prestígio dos seus vinhos. 
Os vinhos desta Casa distinguem-se pela Tradi-
ção, Autenticidade e Nobreza, argumentos que 
tornam esta marca do Dão tão especial e reco-
nhecida pela sua história de mais de 200 anos. 
Almoço. De tarde visita a Viseu, com destaque 
para o centro histórico, Sé Catedral e Igreja da 
Misericórdia. Regresso ao INATEL Palace São 
Pedro do Sul. Jantar e alojamento. 

7º DIA – TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL | 
CIDADES DE ORIGEM
De manhã, regresso com almoço livre em cir-
cuito.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 407€
Suplemento de quarto individual 123€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites no INATEL 
Luso e 3 noites no INATEL Palace São Pedro do Sul; 
refeições: 5 almoços e 6 jantares com bebidas incluí-
das; passeios e visitas conforme itinerário; assistente 
acompanhante; seguro de viagem.

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

ESPECIAL INATEL  
SÃO PEDRO DO SUL 
E VILA RUIVA
01 A 07 JULHO
ÉVORA | SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | TERMAS DE 
SÃO PEDRO DO SUL
Partida em direção ao INATEL Palace São Pe-
dro do Sul. Almoço livre em circuito. Check-in no 
INATEL. Jantar e alojamento.

2º DIA – TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL 
De manhã, caminhada de reconhecimento da 
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localidade com passagem pelos pontos mais 
emblemáticos. Almoço no INATEL. Tarde livre 
para atividades de caráter pessoal. Jantar e alo-
jamento. 

3º DIA - TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL | 
SANTAR | VISEU | VILA RUIVA
Pela manhã, visita à Casa de Santar, a mais em-
blemática propriedade vinícola do Dão, pela sua 
história, dimensão e prestígio dos seus vinhos. 
Os vinhos desta Casa distinguem-se pela Tradi-
ção, Autenticidade e Nobreza, argumentos que 
tornam esta marca do Dão tão especial e reco-
nhecida pela sua história de mais de 200 anos. 
Almoço. De tarde visita a Viseu, com destaque 
para o centro histórico, Sé Catedral e Igreja da 
Misericórdia. Continuação para Vila Ruiva. Jan-
tar e alojamento no INATEL Vila Ruiva.

4º DIA – VILA RUIVA | CELORICO DA BEIRA | 
VILA RUIVA
Manhã livre para atividades de caráter pessoal 
ou sugerimos caminhada de reconhecimento da 
zona envolvente à Unidade Hoteleira. Almoço. 
De tarde, passeio a Celorico da Beira, o conce-
lho mais a norte da Serra da Estrela, que pela 
quantidade e qualidade é considerada a “Capi-
tal do Queijo da Serra da Estrela’’. Regresso a 
Vila Ruiva. Jantar e alojamento.

5º DIA - VILA RUIVA | SEIA | 
SERRA DA ESTRELA | VILA RUIVA
De manhã, partida para Seia. Visita ao Museu do 
Pão, visita ao complexo museológico privado lo-
calizado em Seia, onde se exibem e preservam 
as tradições, história e arte do pão português. 
Almoço. De tarde, visita ao ponto mais alto de 
Portugal continental, Serra da Estrela. Tempo 
livre. Regresso a Vila Ruiva. Jantar e alojamento.

6º DIA – VILA RUIVA | LINHARES DA BEIRA | 
TRANCOSO | VILA RUIVA
De manhã, visita a Linhares da Beira, uma das 
12 aldeias históricas de Portugal. Regresso a 
Vila Ruiva para almoço na Unidade Hoteleira. De 
tarde, visita a Trancoso, rodeada de muralhas, 
da época dionisiana, com um belo castelo me-
dieval, a coroar esse majestoso conjunto forti-

ficado. Com os seus numerosos monumentos, 
da arquitetura civil e religiosa, constitui um dos 
mais expressivos e belos centros históricos do 
país. Regresso a Vila Ruiva. Jantar e alojamento.

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

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 513€
Suplemento de quarto individual 32€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites no INATEL Pa-
lace São Pedro do Sul Hotel 4* e 4 noites no INATEL 
Vila Ruiva Hotel 4*; refeições: 5 almoços e 6 jantares 
com bebidas incluídas; passeios e visitas conforme 
itinerário; assistente acompanhante; seguro de via-
gem.

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

FÉRIAS NO ALTO ALENTEJO
31 AGOSTO A 05 SETEMBRO
SANTARÉM | LISBOA | SETÚBAL

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | VILA VIÇOSA 
| ESTREMOZ | CASTELO DE VIDE
Saída em direção a Vila Viçosa para visita ao 
Paço Ducal. Almoço em restaurante. Continua-
ção para Estremoz para visita da zona histórica, 
na qual se destaca o castelo com as suas mu-
ralhas medievais e a antiga cidadela, onde está 
atualmente localizada a Pousada Rainha Santa 
Isabel. Igualmente famosos são os barros ver-
melhos da região, que deram origem aos bone-
cos tradicionais. Continuação para Castelo de 
Vide. Jantar e alojamento no INATEL Castelo de 
Vide Hotel.

2º DIA – CASTELO DE VIDE | ALTER DO CHÃO 
| CRATO | CASTELO DE VIDE
Manhã, saída para Alter do Chão. Visita à Cou-
delaria de Alter, fundada em 1748 por D. João 

V, contribuiu muito para a divulgação do nome 
da vila. Foi aí que se iniciou a recuperação da 
raça lusitana Alter Real, um cavalo de Alta Es-
cola. Regresso a Castelo de Vide, com paragem 
no Crato. Breve visita a esta pequena vila, an-
tiga sede da ordem dos Hospitalários, e onde 
se destaca o Mosteiro da Flor da Rosa, agora 
transformado em Pousada de Portugal. Almoço 
e tarde livres em Castelo de Vide. Jantar e alo-
jamento.

3º DIA – CASTELO DE VIDE
Manhã livre. Almoço no hotel. De tarde, visita a 
pé de Castelo de Vide, percorrendo as ruas in-
gremes e estreitas, visitaremos a Judiaria, um 
dos exemplos mais importantes da presença 
dos judeus no nosso país e uma das melhor pre-
servadas judiarias de Portugal, onde se preser-
va um dos maiores espólios de arquitetura civil 
do período gótico, a fonte da vila, conhecida pe-
las suas riquezas naturais nomeadamente pelas 
termas, cuja água tem propriedades terapêuti-
cas e o castelo, rodeado pelo casario branco, 
do alto do qual a paisagem alentejana adquire 
todo o seu esplendor. Tempo livre para visitar o 
Mercado medieval de Castelo de Vide. Jantar e 
alojamento.

4º DIA – CASTELO DE VIDE | MARVÃO | 
PORTAGEM| CASTELO DE VIDE
De manhã, partida para Marvão. Visita desta vila 
amuralhada, situada a mais de 800 metros de 
altitude, no ponto mais alto da Serra de São Ma-
mede, oferece um dos mais belos panoramas 
sobre a região. Dentro das muralhas, revela-se 
um bonito conjunto de arquitetura popular alen-
tejano. Saída para Portagem. Almoço em res-
taurante. Regresso a Castelo de Vide. Jantar e 
alojamento no INATEL Castelo de Vide. 

5º DIA – CASTELO DE VIDE | PORTALEGRE | 
CASTELO DE VIDE
Manha livre. Almoço no Hotel. Saída para visita 
do centro histórico de Portalegre, onde vários 
monumentos denotam a importância e riqueza 
de outros tempos. Regresso a Castelo de Vide 
com paragem no Miradouro da Capela de Nossa 
Senhora da Penha, o melhor dos miradouros so-
bre Castelo de Vide. Jantar e alojamento.

6º DIA – CASTELO DE VIDE | CIDADES DE 
ORIGEM
Regresso com almoço livre em circuito.

Mínimo de 35 participantes.

NOTA IMPORTANTE: Os alojamentos de cada 
grupo poderão ser repartidos entre os dois edifí-
cios do INATEL Castelo de Vide Hotel: o edifício 
Jardim e o edifício S. Paulo, situado a cerca de 
60 m do edifício Jardim e não dispõe de elevador. 
O check-in e todas as refeições a efetuar no edi-
fício Jardim.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo desde 379€
Suplemento de quarto individual desde 5€

Inclui: circuito em autocarro; 5 noites no INATEL 
Castelo de Vide 3* (Edifício Jardim ou Edifício S. Pau-
lo); refeições: 5 jantares e 4 almoços com bebidas in-
cluídas; visitas e entradas conforme o itinerário; guia 
INATEL; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer serviços 
não mencionados.
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PORTO CULTURAL
22 A 23 SETEMBRO
SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | PORTO | CAIS 
DE GAIA | MATOSINHOS
Partida em direção ao Porto. Panorâmica pela 
cidade, com passagem pelos principais pontos 
turísticos. Paragem junto à Sé Catedral para 
visita. Almoço em restaurante. De tarde, visita 
guiada ao Palácio da Bolsa. Após a visita, con-
tinuação do passeio pedonal até aos Aliados. 
Check-in em hotel 4*, em Matosinhos. Em hora 
a combinar, partida para o cais de Gaia. Em-
barque em cruzeiro pelas 6 pontes com jantar a 
bordo. Regresso ao hotel. Alojamento. 

2º DIA – MATOSINHOS | SERRALVES | 
REGRESSO
Pela manhã, saída em direção à Fundação Ser-
ralves. Esta fundação é detentora de um valioso 
património histórico e cultural, composto pelo 
Museu, um projeto do arquiteto Álvaro Siza, pela 
Casa de Serralves, um exemplar único da arqui-
tetura Art Déco, e pelo Parque, desenhado pelo 
arquiteto francês Jacques Gréber. Visita guiada 
ao museu de arte contemporânea e ao parque. 
A Fundação de Serralves é hoje considerada um 
dos mais bem-sucedidos e consolidados proje-
tos culturais do país e aufere de uma singular 
projeção e reconhecimento internacional. Almo-
ço em restaurante. De tarde, tempo livre na bai-
xa do Porto. Regresso

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 258€
Suplemento de quarto individual 47€

Inclui: circuito em autocarro; 1 noite de alojamen-
to em Hotel 4*, refeições: 2 almoços com bebidas 

incluídas; Cruzeiro das 6 pontes no Rio Douro com 
jantar a bordo; ingresso e visita no Palácio da Bolsa; 
ingresso e visita à fundação Serralves (Museu e Par-
que); guia acompanhante; seguro de viagem.

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

ROTA DOS CAMINHOS 
DE FERRO // NOVIDADE

22 A 24 MAIO 
30 MAIO A 01 JUNHO
ESTAÇÃO DE SANTA APOLÓNIA - LISBOA

1º DIA – ESTAÇÃO SANTA APOLÓNIA 
(LISBOA) | ENTRONCAMENTO | COVILHÃ | 
CELORICO DA BEIRA
7h30: Ponto de encontro na Estação de Santa 
Apolónia (Lisboa). Embarque no comboio inter-
cidades fazendo a ligação Lisboa – Entronca-
mento. Visita guiada ao Museu Nacional Ferro-
viário. Gerindo um legado com 160 anos, este 
museu está instalado numa área de 4,5 hectares 
que comporta 19 linhas ferroviárias. Trata-se 
de um espaço de vivência coletiva e de abran-
gência internacional, que ao contar a história do 
caminho de ferro em Portugal nos remete para 
uma perspetiva singular da história da Europa e 
do Mundo. Após visita, segue-se o almoço em 
carruagem no restaurante do Museu Nacional 
Ferroviário. Embarque no Intercidades fazendo 
a ligação Entroncamento – Covilhã. Transporte 
em autocarro para Celorico da Beira. Jantar. 
Alojamento em hotel 3*.

2º DIA – CELORICO DA BEIRA | POCINHO | 
RÉGUA | ESTAÇÃO DE S. BENTO (PORTO) | 
PORTO
Saída em autocarro para Pocinho. Viagem em 
comboio Inter-regional fazendo a ligação Poci-
nho – Régua. Almoço na Régua. Tempo livre na 
cidade. Embarque no comboio Inter-regional fa-

zendo a ligação Régua – S. Bento (Porto). Jantar 
na Casa Mariquinhas com fados. Alojamento em 
hotel 2*.

3º DIA – PORTO | ESTAÇÃO DE S. BENTO 
(PORTO) | ESTAÇÃO DE SANTA APOLÓNIA 
(LISBOA)
Manhã com realização de circuito no Porto em 
comboio turístico com prova de 2 vinhos na Real 
Companhia Velha. Almoço em restaurante. Em-
barque no comboio Intercidades na Estação de 
S. Bento (Porto) fazendo a ligação até à estação 
de Santa Apolónia (Lisboa), com chegada pre-
vista às 18 horas.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 470€
Suplemento de quarto individual 60€

Inclui: circuito em comboio intercidades e inter-re-
gional; transferes em autocarro; carrinha de apoio 
para transporte das malas entre as visitas; 1 noite de 
alojamento em hotel 3* em Celorico da Beira; 1 noite 
de alojamento em hotel 2* no Porto; refeições: 3 al-
moços, 2 jantares (inclui jantar com fados), com be-
bidas incluídas; passeios e visitas conforme itinerário; 
guia acompanhante; seguro de viagem.

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

ROTA DA CEREJA 
DO FUNDÃO 
21 A 22 DE JUNHO
SETÚBAL | LISBOA

1º DIA - CIDADES DE ORIGEM | CASTELO 
NOVO | FUNDÃO | ALCONGOSTA | FUNDÃO
Saída com destino a Castelo Novo para visita 
guiada a esta aldeia histórica, situada na Serra 
da Gardunha. Almoço no Fundão, seguido de vi-
sita ao centro histórico incluindo igrejas e Museu 
de Arqueologia. Continuação até Alcongosta 
para visita a um cesteiro tradicional e prova de 
doces e compotas. Jantar em restaurante. Alo-
jamento em hotel de 4*, no Fundão.

2º DIA – FUNDÃO | ALCAIDE | ALPEDRINHA | 
CIDADES DE ORIGEM
Saída do hotel para visita guiada à Moagem de 
Centeio, no Fundão, seguido de programa de 
apanha cerejas em pomar. Almoço em restau-
rante. Saída para Alpedrinha. Visita guiada ao 
Palácio do Picadeiro e centro histórico. Regres-
so.

Mínimo de 25 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 232€
Suplemento de quarto individual 12€

Inclui: circuito em autocarro; 1 noite de alojamento 
em hotel de 4*, no Fundão; refeições: 2 almoços e 1 
jantar, com bebidas incluídas; passeios e visitas con-
forme itinerário; guia local; assistente acompanhante; 
seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer serviços 
não mencionados.
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ALTO MINHO MARAVILHOSO 
16 A 21 JULHO
GUARDA | VISEU | AVEIRO | PORTO
 
30 JULHO A 04 AGOSTO
PORTALEGRE | CASTELO BRANCO | FUNDÃO 
| COVILHÃ
 
03 A 08 SETEMBRO
FARO | BEJA | ÉVORA | SETÚBAL
 
10 A 15 SETEMBRO
LISBOA | SANTARÉM | LEIRIA | COIMBRA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | VILA NOVA 
DE CERVEIRA
Saída para Vila Nova de Cerveira com almoço 
livre em circuito. Check-in no INATEL Cerveira 
Hotel 4*. Jantar e alojamento

2º DIA – CERVEIRA | MIRADOURO DO CERVO 
| CERVEIRA | PAREDES DE COURA | 
CERVEIRA
De manhã, subida em autocarro ao miradouro 
do Cervo. Daqui poderá vislumbrar grande parte 
do rio Minho, desde a passagem por Valença até 
à foz, em Caminha. Visita ao centro histórico de 
Cerveira. Regresso ao hotel. Almoço. Saída para 
visita a Paredes de Coura. Regresso ao hotel. 
Jantar e alojamento.

3º DIA – CERVEIRA | PONTE DE LIMA |  
PONTE DA BARCA | ARCOS DE VALDEVEZ | 
CERVEIRA
De manha, saída para Ponte de Lima. Visita desta 
vila lendária e senhorial, banhada pelo rio Lima. 
Almoço em restaurante. Oportunidade para pro-
var a especialidade gastronómica local, o arroz 
de serrabulho, acompanhado pelos rojões à mi-
nhota e pelo vinho verde da região. Continuação 
para Ponte da Barca, cujo centro histórico com 

casas solarengas, algumas adaptadas a turismo 
de habitação, e belos monumentos dos séculos 
XVI-XVIII merece uma visita cuidada. Segue-se 
para Arcos de Valdevez, vila banhada pelo Rio 
Vez, que lhe deu nome. Breve visita. Regresso a 
Cerveira. Jantar e alojamento.

4º DIA – CERVEIRA | MELGAÇO | MONÇAO | 
VALENÇA | CERVEIRA
Saída para Melgaço para visita ao centro his-
tórico desta povoação e visita ao solar do Al-
varinho, incluindo prova de vinhos. Almoço em 
restaurante. Seguimos para Monção para visita 
ao Palácio da Brejoeira. Ex-líbris da região do 
Alto-Minho, este palácio é uma grandiosa cons-
trução em estilo neoclássico, dos princípios do 
século XIX, classificado como Património Na-
cional. Visita ao interior, capela e jardins. Con-
tinuação para Valença. Localizada junto ao Rio 
Minho, Valença está rodeada de muralhas e 
conserva as caraterísticas de cidade fortificada 
e possui um comércio florescente com desta-
que para os produtos de artesanato. Regresso a 
Cerveira para jantar e alojamento.

5º DIA – CERVEIRA | VIANA DO CASTELO | 
VILA PRAIA DE ÂNCORA | MOLEDO | 
CAMINHA | CERVEIRA 
Partida para Viana do Castelo, uma das mais 
bonitas cidades do norte de Portugal. Tempo 
livre para passeio no centro histórico, onde se 
destaca a Praça da República, o coração da ci-
dade, onde ficam os edifícios quinhentistas da 
Misericórdia e o chafariz, assim como os anti-
gos Paços do Concelho. Almoço em restauran-
te. Subida ao Monte de Santa Luzia, de onde se 
poderá observar um panorama único do Vale 
do Lima e uma grande parte da orla marítima, 
a norte e a sul do estuário do rio, assim como 
a serra verdejante. Continuação para Caminha, 
com panorâmica de Vila Praia de Âncora e da 
Praia de Moledo. Tempo livre para visita ao cen-
tro histórico de Caminha.  Regresso a Cerveira. 
Jantar e alojamento.

6º DIA – CERVEIRA | BARCELOS | CIDADES 
DE ORIGEM
Saída para Barcelos, uma das localidades mais 
emblemáticas da arte popular minhota. Tempo 
livre para visita da zona histórica, onde merece 
destaque o antigo Largo da Feira, hoje Campo 
da República, onde se encontram as Igrejas do 
Bom Jesus da Cruz e da Nossa Senhora do Ter-
ço. Sugerimos a visita ao Centro de Artesanato 
de Barcelos, que oferece uma boa perspetiva 
sobre a expressão artística minhota. De todas as 
peças aqui produzidas, o colorido Galo de Bar-
celos é o mais representativo, não esquecendo 
as bandas de música e as figuras retratando há-
bitos e costumes da região. Almoço em restau-
rante e continuação da viagem de regresso.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 16 JULHO

Por pessoa em quarto duplo 462€
Suplemento de quarto individual 30€

// PREÇO 30 JULHO

Por pessoa em quarto duplo 475€
Suplemento de quarto individual 30€

// PREÇO 03 SETEMBRO

Por pessoa em quarto duplo 506€
Suplemento de quarto individual 30€

// PREÇO 10 SETEMBRO

Por pessoa em quarto duplo 478€
Suplemento de quarto individual 30€

Inclui: circuito em autocarro; 5 noites de alojamento 
no INATEL Cerveira Hotel 4*; refeições: 5 almoços e 
5 jantares, com bebidas incluídas; visitas e entradas 
conforme programa; assistente acompanhante; se-
guro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10 €); quaisquer serviços 
não mencionados.
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ROTA DAS ALDEIAS DO 
XISTO
10 A 14 SETEMBRO
SETÚBAL | LISBOA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | CASAL DE S. 
SIMÃO | FRAGAS DE S. SIMÃO | 
GONDRAMAZ | PIÓDÃO
Saída em direção à Aldeia do Xisto de Casal de 
S. Simão, pequena aldeia, de praticamente uma 
só rua, essencialmente construída em quartzito. 
Situa-se num dos flancos da crista quartzítica 
que dá origem às Fragas de São Simão e pos-
sui o templo mais antigo de Figueiró dos Vinhos. 
Percurso pela localidade. Almoço em restau-
rante. Visita a Gondramaz, situada na vertente 
ocidental da Serra da Lousã, uma obra de arte 
da Natureza. Há nas ruas desta aldeia de xis-
to uma fina acústica que nos desperta todos os 
sentidos. Continuação de circuito até ao Piódão. 
Jantar e alojamento no INATEL Piódão Hotel 4*.

2º DIA – PIÓDÃO | AIGRA NOVA | GÓIS | 
PIÓDÃO
Saída em direção à Aldeia de Xisto de Aigra 
Nova onde se realizará um atelier da broa e do 
queijo seguido de visita à Maternidade de Árvo-
res onde poderá apadrinhar uma árvore. Almoço 
na aldeia. Visita ao centro histórico de Góis. Re-
gresso ao Piodão. Jantar e alojamento.

3º DIA – PIÓDÃO | COLCURINHO | S. PEDRO 
DO AÇOR | PICO DA CEBOLA | PENEDOS DE 
FAJÃO | FAJÃO | PIÓDÃO
Saída para passeio de jipe na Serra do Açor per-
correndo os principais miradouros do centro de 
Portugal: Colcurinho, S. Pedro do Açor, Pico da 

Cebola e Penedos de Fajão. Almoço em restau-
rante. Continuação com visita à Aldeia de Xisto 
de Fajão (Pampilhosa da Serra). Visita à loja do 
xisto e ao Museu Monsenhor Nunes Pereira. Re-
gresso ao Piódão para jantar e alojamento.

4º DIA – PIÓDÃO | COLCURINHO | S. PEDRO 
DO AÇOR | PICO DA CEBOLA | PENEDOS DE 
FAJÃO | FAJÃO | PIÓDÃO
Saída para visita à Mata da Margaraça (Paisa-
gem Protegida da Serra do Açor) e Fraga da 
Pena – a maior cascata da região centro. Almo-
ço em restaurante. Visita à Aldeia do Xisto de 
Benfeita e Torre da Paz. Visita guiada ao Piódão 
e ao museu da aldeia – conhecida por “aldeia 
presépio”. Regresso ao hotel. Jantar e alojamen-
to.

5º DIA – PIÓDÃO | BARRAGEM E MIRADOU-
RO DE SANTA LUZIA | JANEIRO DE CIMA | 
ALVARO | PEDRÓGÃO GRANDE | PEDRÓGÃO 
PEQUENO | CIDADES DE ORIGEM
Saída para Barragem e miradouro de Santa Lu-
zia. Continuação de circuito com visita à Aldeia 
do Xisto de Janeiro de Cima (Fundão) e Álvaro 
(Oleiros).  Almoço em restaurante. Visita à Aldeia 
do Xisto de Pedrógão Pequeno (Sertã). Regres-
so.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 480€
Suplemento de quarto individual 92€

Inclui: circuito em autocarro; 4 noites de alojamento 
no INATEL Piódão Hotel 4*; refeições: 5 almoços e 4 
jantares, com bebidas incluídas; passeios e visitas de 
acordo com o itinerário; guia local; assistente acom-
panhante; seguro de viagem.

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

JARDINS SUSPENSOS 
DO DOURO  // NOVIDADE

05 A 07 OUTUBRO
LEIRIA | COIMBRA | AVEIRO | PORTO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | BRITIANDE | 
SÃO JOÃO DE TAROUCA | UCANHA | 
VILA REAL
Saída em direção a Lamego, continuando para 
Britiande. Almoço vínico. Pela tarde visita ao 
Mosteiro de São João de Tarouca, o primeiro 
mosteiro masculino cisterciense edificado em 
território português. Seguimos para visita às 
Caves Murganheira. Continuação para Ucanha, 
conhecida por ser uma aldeia vinhateira do Dou-
ro. Visita com destaque para a ponte e torre de 
Ucanha, lançadas sobre o rio Varosa. Continua-
ção até Vila Real. Check in em Hotel 4*. Jantar e 
alojamento.

2º DIA – VILA REAL | TABUAÇO | PINHÃO | 
VILA REAL
Pela manhã, saída em direção a Tabuaço com 
paragem numa quinta para visita e degusta-
ção de vinho. Almoço em restaurante. Pela 
tarde, continuação do circuito com visita ao 
Pinhão, interpretação dos azulejos que deco-
ram a emblemática Estação de Caminho-de-
-Ferro. Oportunidade de passeio em barco 
rabelo. Continuação do circuito com paragem 
no miradouro de Casal de Loivos, onde pode-
rá contemplar os “jardins suspensos” sobre o 
rio Douro. Segue-se visita ao Museu D’Origem, 
com degustação de vinho e azeite. Regresso a 
Vila Real. Jantar em restaurante com vinhos e 
tapas. Alojamento.

3º DIA – VILA REAL | SÃO LEONARDO DA 
GALAFURA | PESO DA RÉGUA | CIDADES DE 
ORIGEM
De manhã, partida em direção ao miradouro 
de São Leonardo da Galafura. Breve paragem 
onde poderá ver um panorama de grande be-
leza natural sobre o maravilhoso rio Douro. Se-
guimos em direção a uma quinta para visita e 
prova de vinhos. Continuação para o Museu do 
Douro, situado no Peso da Régua onde visita-
remos várias coleções: objetos etnográficos da 
Região do Douro, com especial incidência nos 
elementos associados à vitivinicultura durien-
se; a coleção de rótulos e cartazes de Vinho 
do Porto, entre outros. Almoço em restaurante. 
Regresso.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo a indicar
Suplemento de quarto individual a indicar

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de alojamento 
em hotel 4*, em Vila Real; refeições: 3 almoços e 2 
jantares com bebidas incluídas; passeios conforme 
itinerários; assistente acompanhante; seguro de via-
gem.

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

FESTA DAS CRUZES 
(BARCELOS)  // NOVIDADE

30 ABRIL A 05 MAIO
FARO | SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | BARCELOS
Saída para Barcelos com almoço livre em circui-
to. Jantar e alojamento em hotel 3*.

2º A 5º DIA – BARCELOS
Dias livres para assistência às festividades que 
decorrem na cidade, nomeadamente a Batalha 
das Flores, a Grandiosa Procissão da Invenção 
da Santa Cruz, os Espetáculos “Bamos às Cru-
zes” entre outros. Almoços, jantares e alojamen-
to no hotel.

6º DIA – BARCELOS | CIDADES DE ORIGEM
De manhã, regresso com almoço livre em cir-
cuito.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 486€
Suplemento de quarto individual 91€

Inclui: circuito em autocarro; 5 noites de alojamento 
em hotel 3* em Barcelos; refeições: 4 almoços e 5 
jantares com bebidas incluídas; assistente acompa-
nhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); entradas para es-
petáculos, concertos ou festividades pagas; quais-
quer serviços não mencionados.

FESTA DAS ROSAS EM 
VILA FRANCA DO LIMA 
// NOVIDADE

13 A 15 MAIO
SETÚBAL | LISBOA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | 
VILA FRANCA DO LIMA | VIANA DO CASTELO
Saída para Vila Franca do Lima. Tempo livre para 
assistir às festividades da Festa das Rosas, no-
meadamente, ao Tradicional Cortejo das Rosas 
Votivas. As Mordomas transportam à cabeça, 
os famosos cestos floridos minuciosamente ela-
borados com flores naturais. Carros alegóricos, 
grupos de bombos, cabeçudos, Zés Pereiras, 
banda de música e grupos folclóricos fazem 
também parte deste cortejo. Ao final da tarde, 
continuação para Viana do Castelo. Jantar e alo-
jamento em hotel 3*.

2º DIA – VIANA DO CASTELO | PONTE LIMA | 
ARCOS DE VALDEVEZ | VIANA DO CASTELO
Manhã livre. Almoço no hotel. Partida para Pon-
te de Lima, que é caraterizada pela sua arqui-
tetura medieval e pela área envolvente banhada 
pelo Rio Lima. De seguida, partida para passeio 
a Arcos de Valdevez, uma vila lindíssima banha-
da pelo rio Vez e inserida no Parque Nacional 
da Peneda-Gerês. As típicas ruas e casario irre-
gular, as velhas mansões e igrejas dão especial 
encanto à localidade minhota. Em hora a com-
binar regresso a Viana do Castelo para jantar e 
alojamento.

3º DIA – VIANA DO CASTELO | CIDADES DE 
ORIGEM
Manhã livre. Almoço no hotel. Viagem de regresso.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 270€
Suplemento de quarto individual 56€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de alojamento 
em hotel 3* em Viana do Castelo; refeições: 2 almo-
ços e 2 jantares, com bebidas incluídas; assistente 
acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); entradas para es-
petáculos, concertos ou festividades pagas; quais-
quer serviços não mencionados.

FESTA DE SANTA TECLA 
(SANTA MARTA DE 
PORTUZELO) // NOVIDADE 
01 A 03 JUNHO
GUARDA | VISEU | AVEIRO | PORTO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | VIANA DO 
CASTELO
Saída para Viana do Castelo com almoço livre 
em circuito.  Jantar e alojamento em hotel 3* em 
Viana do Castelo.

2º DIA – VIANA DO CASTELO | CAMINHA | 
VILA PRAIA DE ÂNCORA | VIANA DO CASTE-
LO | DARQUE | VIANA DO CASTELO
De manhã, saída para visita ao centro histórico 
de Viana do Castelo. Destaca-se a Praça da Re-
pública, o coração da cidade, com os edifícios 
quinhentistas da Misericórdia e o Chafariz, as-
sim como os antigos Paços do Concelho. Subi-
da ao Monte de Santa Luzia. Almoço no hotel. 
De tarde, passeio por Caminha e Vila Praia de 
Âncora. Ao final da tarde, início de arraial minho-
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to na Quinta de Santoinho. Regresso ao hotel. 
Alojamento.

3º DIA – VIANA DO CASTELO | SAMONDE | 
CIDADES DE ORIGEM
Manhã livre. Almoço no hotel. Saída para Sa-
monde - Santa Marta de Portuzelo para assis-
tência ao cortejo da Mordomia. Regresso às 
cidades de origem.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 242€
Suplemento de quarto individual 73€

Inclui: autocarro de turismo; 2 noites de alojamento 
em hotel 3* em Viana do Castelo; refeições: 2 almo-
ços e 2 jantares (inclui arraial minhoto), com bebi-
das incluídas; visitas conforme programa; assistente 
acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); entradas para es-
petáculos, concertos ou festividades pagas; quais-
quer serviços não mencionados.

FESTIVAL DO ATLÂNTICO 
- MADEIRA 
// NOVIDADE 
07 A 10 JUNHO 
LISBOA

21 A 24 JUNHO
PORTO

1º DIA – CIDADE DE ORIGEM | FUNCHAL 
(VISITA CIDADE) | JARDIM BOTÂNICO)
Comparência no aeroporto. Assistência nas for-
malidades de embarque com destino ao Fun-
chal. Desembarque e transfer até ao hotel, no 
Funchal. Almoço no hotel. Da parte da tarde, 
conheceremos a Praça do Peixe, inserida no 
Mercado dos Lavradores, no qual teremos tam-
bém oportunidade de passear e observar a di-
versidade de produtos exóticos. Visita a fábrica 
de bordados, um dos mais belos trabalhos de 
artesanato regional. Continuação até ao emble-
mático Jardim Botânico, onde desfrutaremos de 
uma magnífica vista sobre o Funchal, seguido de 
degustação do famoso Vinho da Madeira numa 
adega. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

2º DIA – FUNCHAL | CÂMARA DE LOBOS | 
CABO GIRÃO | PORTO MONIZ 
De manhã, saída em direção a Câmara de Lo-
bos, para uma breve paragem no miradouro 
Pico da Cruz. Seguimos até ao Cabo Girão, o 
promontório mais alto da Europa com 580 me-
tros de altitude, antes de chegarmos à Ribeira 
Brava. Depois subiremos ao Paúl da Serra, o 
único planalto da ilha, a 1500 metros de altitude. 
Continuação para Porto Moniz, conhecido pelas 
suas piscinas naturais, pelo Fanal e Ribeira da 
Janela, com paragem num miradouro com vista 
panorâmica da costa norte. Almoço em restau-
rante. Regresso ao Funchal pela Encumeada, 
que separa a costa norte da costa sul, com pa-
ragem no miradouro Véu da Noiva, para contem-
plar uma majestosa queda de água. Passare-
mos por São Vicente e atravessamos a floresta 

Laurissilva (Património da UNESCO). Regresso 
ao hotel. No final do dia, jantar num restauran-
te típico para saborear a famosa espetada e o 
estaladiço milho frito. Não faltará o pão típico, 
de origem hebraica, cozido sobre uma pedra de 
basalto e tradicionalmente barrado com mantei-
ga de alho – o bolo do caco. Regresso ao hotel 
e alojamento.

3º DIA – FUNCHAL | MONTE | 
EIRA DO SERRANO | CURRAL DAS FREIRAS | 
ESPETÁCULO DE FOGO DE ARTIFÍCIO
De manhã, subida em teleférico até ao Monte, 
onde visitaremos a famosa Igreja de Nossa Se-
nhora do Monte, local onde se encontra o túmulo 
do Imperador Carlos I da Áustria. No final, há ainda 
a possibilidade de descer a encosta nos famosos 
Carros de Cesto (não incluído). Estes carros são 
controlados através de cordas, por homens de tra-
jes típicos que levam os carros até ao Livramento. 
Continuação em direção à Eira do Serrado, para-
gem no Pico dos Barcelos, onde se desfruta da 
vista magnífica sobre o Funchal. Depois caminha-
remos alguns minutos através de uma vereda para 
prova de bolo de castanha e beber uma ginja num 
belo miradouro. Apreciaremos uma vista fabulosa 
sobre o Curral das Freiras, que fica 800 metros 
abaixo. Almoço em restaurante. Regresso ao hotel 
no Funchal e restante tarde livre. Ao fim da tarde, 
transfer do hotel para a marina, para jantar em 
restaurante. Aqui assistiremos ao espetáculo piro-
técnico que combina fogo de artifício com música 
numa experiência única. Regresso ao hotel para 
alojamento.

4º DIA – FUNCHAL | SANTANA | CIDADE DE 
ORIGEM 
Saída em direção à Camacha, subida para o Poi-
so e Pico do Areeiro, e paragem em Ribeiro Frio 
com visita a uma criação de trutas e possibilidade 
de efetuar um pequeno passeio a pé até ao mira-
douro dos Balcões (cerca de 45 minutos ida/vol-
ta – opcional). Continuação para Santana, local 
emblemático das típicas casas com telhado de 
colmo. Paragem no Faial para almoço em restau-
rante. De tarde, passagem pela Penha d´Águia, 
no Porto da Cruz, a partir de onde se observam 
vistas deslumbrantes, com uma imponente rocha 
que separa Porto da Cruz do Faial. Partida para 

passeio a Machico, outrora a primeira capital da 
ilha. Transfer até ao aeroporto para formalidades 
de embarque e partida em voo de regresso. 

Mínimo de 25 participantes.

// PREÇO 07 A 10 JUNHO

Por pessoa em quarto duplo 755€
Suplemento de quarto individual 94€

// PREÇO 21 A 24 JUNHO

Por pessoa em quarto duplo 767€
Suplemento de quarto individual 94€

Inclui: passagem aérea, em classe económica nos 
voos TAP para os percursos indicados no itinerário e 
o transporte de 23 kg de bagagem de porão (1 volume 
por passageiro) e até 8 kg de bagagem de mão (1 vo-
lume por passageiro); taxas de aviação:37,00€ sujei-
tas a alteração até emissão dos bilhetes; transfers em 
autocarro; 3 noites de alojamento em hotel 4* no Fun-
chal; refeições: 4 almoços e 3 jantares, com bebidas 
incluídas (água e vinho); visitas e ingressos conforme 
itinerário; guia local nas visitas incluídas no itinerário; 
assistente acompanhante; seguro de viagem. 

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

VIAGEM MEDIEVAL EM 
TERRA DE SANTA MARIA 
02 A 04 AGOSTO 
BEJA | ÉVORA | PORTALEGRE

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | 
SANTA MARIA DA FEIRA
Partida em direção a Santa Maria da Feira. Al-
moço livre em circuito. Check-in no INATEL de 
Santa Maria da Feira. Jantar e alojamento.

2º DIA – SANTA MARIA DA FEIRA 
Dia livre em regime de pensão completa. Duran-
te este dia aproveite para assistir às atividades 
da feira medieval. Este evento é dedicado ao 
reinado de D. Pedro, filho do rei Afonso IV, e co-
nhecido como protagonista do romance trágico 
com Inês de Castro. Jantar e alojamento. 
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3º DIA – SANTA MARIA DA FEIRA | AVEIRO | 
CIDADES DE ORIGEM
Pela manhã, partida para Aveiro. Passeio num 
típico barco moliceiro pelos canais da ria de 
Aveiro. Degustação de “ovos moles”. Almoço 
em restaurante. Regresso.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 202€
Suplemento de quarto individual 31€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites no INATEL 
Santa Maria da Feira; refeições: 2 almoços e 2 janta-
res com bebidas incluídas; ingresso para o recinto da 
feira medieval; passeio em barco moliceiro com de-
gustação de ovos moles; visitas conforme itinerário; 
assistente acompanhante; seguro de viagem.

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

FEIRA MEDIEVAL DE 
BELMONTE E SERRA DA 
ESTRELA 
10 A 14 AGOSTO 
PORTO | AVEIRO | COIMBRA 

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | MANTEIGAS 
Partida em direção a Manteigas. Almoço livre 
em circuito. Check-in no INATEL Manteigas e 
Casa da Roda. Jantar e alojamento.

2º DIA – MANTEIGAS | BELMONTE | 
MANTEIGAS
Pela manhã, saída em direção a Belmonte para 
visita. Início num dos mais belos miradouros da 
vila com vista sobre a Cova da Beira e Serra da 
Estrela. Passagem pelos edifícios mais emble-
máticos nomeadamente: a Tulha e Solar dos Ca-
brais, estátua de Pedro Álvares Cabral, castelo, 
Igreja de Santiago/Panteão dos Cabrais. Visita 
à Feira Medieval com degustação de produtos 
típicos, seguindo-se almoço em restauran-
te medieval, em pleno coração deste evento, 
com ementa típica. Após almoço, tempo para 
descobrir alguns dos segredos da mais antiga 
comunidade judaica de Portugal. Visita à antiga 
judiaria e sinagoga. Tempo livre para passeio na 
Feira Medieval. Regresso a Manteigas. Jantar e 
alojamento.

3º DIA – MANTEIGAS | SERRA DA ESTRELA | 
SEIA | MANTEIGAS
De manhã, partida para a Serra da Estrela. Pas-
sagem pelo Vale Glaciar do Rio Zêzere, um vale 
de origem glaciar que se estende por cerca de 
13 quilómetros desde a nascente até Manteigas. 
É uma das 7 Maravilhas de Portugal. Visita ao 
Covão d’Ametade, local de beleza rara e única 
onde nasce o rio Zêzere. Breve paragem no San-
tuário da N. Sra. da Boa Estrela, padroeira dos 
Pastores da Serra. Continuação até à Torre, o 
ponto de maior altitude de Portugal Continental, 
e o segundo mais elevado de Portugal. Aqui po-
derá passear e visitar pelo comércio tradicional 
da serra. Partida para Seia, com breve paragem 
na Lagoa Comprida. Almoço em restaurante. De 
tarde visita ao Museu do Pão em Seia, onde se 

exibem e preservam as tradições, história e arte 
do pão português. Regresso a Manteigas. Jan-
tar e alojamento.

4º DIA – MANTEIGAS | SORTELHA | CASTELO 
NOVO | MANTEIGAS  
Pela manhã saída para Sortelha. Situada a 760 
metros de altitude, esta aldeia histórica é orna-
da com penedos, onde as casas encostam e 
assentam. É uma aldeia em granito, com ruas e 
vielas tipicamente medievais, cercada por mu-
ralhas, vigiada por um sobranceiro castelo do 
século XII. Após a visita, partida para o Museu 
do Queijo, onde poderá conhecer os principais 
segredos desta iguaria. Almoço em restaurante. 
Continuação para a aldeia histórica de Caste-
lo Novo. Uma aldeia em tons de verde e cinza, 
onde se sente algo de fascinante, que nos en-
volve e harmoniza. Caminhar por Castelo Novo é 
provar contrastes de cores, sabores e texturas. 
Regresso a Manteigas. Jantar e alojamento.

5º DIA – MANTEIGAS | CIDADES DE ORIGEM 
De manhã partida com almoço livre em circuito. 
Regresso.

Mínimo de 30 participantes.

NOTA: A Unidade Hoteleira de Manteigas está di-
vidida em 3 edifícios: Edifício Principal (receção, 
restaurante e bar) Casa da Roda AL e Casa do 
Pastor. Acesso ao Edifício Principal faz-se pelo 
exterior. A INATEL Manteigas não garante trans-
porte dos hóspedes pelos vários edifícios.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo desde 357€
Suplemento de quarto individual desde 84€

Inclui: circuito em autocarro; 4 noites no INATEL 
Manteigas*** & Casa da Roda AL; refeições: 3 almo-
ços e 4 jantares, com bebidas incluídas; guia local; 
passeios conforme itinerário; assistente acompa-
nhante; seguro de viagem.

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

FESTAS DO RIO – ARCOS 
DE VALDEVEZ  // NOVIDADE

10 A 14 AGOSTO
SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM LEIRIA | PORTO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | ARCOS DE 
VALDEVEZ
Saída em direção a Arcos de Valdevez. Almoço 
livre em circuito. Check-in em hotel 4*. Jantar e 
alojamento.

2º DIA – ARCOS DE VALDEVEZ | SAMEIRO | 
BOM JESUS | BRAGA | ARCOS DE VALDEVEZ 
De manhã, partida para Braga. Visitamos o San-
tuário do Sameiro, o segundo maior centro de 
devoção mariana em Portugal, com uma vista 
privilegiada sobre a cidade. Segue-se a visita 
ao Santuário do Bom Jesus do Monte, cujo es-
cadório, representa a Via Sacra. O conjunto ar-
quitetónico integra ainda o Parque e o Elevador 
(um funicular único no país). Almoço em restau-
rante. De tarde, visite o centro histórico desta 
cidade. Sugerimos a visita à Sé Catedral e ao 
centro histórico bastante movimentado. Tempo 
livre. Regresso a Arcos de Valdevez. Jantar e 
alojamento. 

3º DIA – ARCOS DE VALDEVEZ
Dia dedicado aos festejos da N. Sra. da Lapa 
– Festas do Rio, com destaque para a grandio-
sa procissão e a festa do rio. Dia em regime de 
pensão completa.

4º DIA – ARCOS DE VALDEVEZ | GAVIEIRA | 
ARCOS DE VALDEVEZ | PONTE DE LIMA | 
ARCOS DE VALDEVEZ
Pela manhã visita ao Santuário da N. Sra. da Pe-
neda. Acredita-se que neste local tenha existido 
uma pequena ermida construída para lembrar a 
aparição da Senhora da Peneda. Este lugar de 
culto é constituído pelo designado, escadório 
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das virtudes, com estatuária que representa a 
Fé, Esperança, Caridade e Glória, datada de 
1854. Destaque ainda para a Avenida dos Plá-
tanos. Regresso a Arcos de Valdevez para al-
moço no hotel. De tarde, visita a Ponte de Lima. 
Passeie pelo centro histórico onde poderá ver a 
torre da antiga prisão, a icónica ponte e a igreja 
de Santo António. Regresso aos Arcos. Jantar e 
alojamento

5º DIA – ARCOS DE VALDEVEZ | CIDADES DE 
ORIGEM 
Regresso pela manhã com almoço livre em cir-
cuito.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 489€
Suplemento de quarto individual 159€

Inclui: circuito em autocarro; 4 noites em hotel 4* (ou 
similar) em Arcos de Valdevez; refeições: 3 almoços e 
4 jantares com bebidas incluídas; visitas conforme iti-
nerário; assistente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (€10); entradas em monu-
mentos; quaisquer serviços não mencionados.

SENHORA DAS AREIAS 
(DARQUE)  // NOVIDADE

02 A 05 AGOSTO 
BEJA | ÉVORA | SETÚBAL

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | VIANA DO 
CASTELO
Saída para Viana do Castelo com almoço livre 

em circuito. Jantar e alojamento em hotel 3*.

2º DIA – VIANA DO CASTELO | DARQUE | 
VIANA DO CASTELO
De manhã, saída para visita ao centro histórico 
de Viana do Castelo. Destaca-se a Praça da Re-
pública, o coração da cidade, com os edifícios 
quinhentistas da Misericórdia e o Chafariz, as-
sim como os antigos Paços do Concelho. Subi-
da ao Monte de Santa Luzia. Almoço no hotel. 
De tarde, saída para Darque para ver as festivi-
dades. Ao final da tarde, regresso ao hotel. Jan-
tar e alojamento.

3º DIA – VIANA DO CASTELO | DURRÃES | 
DARQUE (SANTOINHO) | VIANA DO CASTELO
Manhã livre. Almoço no hotel. Saída para visita 
ao Museu dos Chocolates Avianense. Fundada 
em 1914 em Viana do Castelo, a fábrica foi re-
vitalizada e ganhou nova vida. Desse renovado 
fôlego nasceu, em dezembro de 2015, o Museu 
dos Chocolates Avianense, um espaço cultural 
e interativo, que conta a história da marca e do 
universo de chocolates tão emblemáticos para 
várias gerações como as fantasias de Natal, as 
sombrinhas de chocolate ou o bombom Impe-
rador. Ao final da tarde início do arraial minhoto 
na Quinta de Santoinho. Regresso ao hotel para 
alojamento.

4º DIA – VIANA DO CASTELO | CIDADES DE 
ORIGEM
Viagem de regresso.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 350€
Suplemento de quarto individual 102€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de alojamento 
em hotel 3*, em Viana do Castelo; refeições: 2 almo-
ços e 3 jantares (inclui arraial minhoto), com bebidas 
incluídas; assistente acompanhante; seguro de via-
gem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); entradas para es-
petáculos, concertos ou festividades pagas; quais-
quer serviços não mencionados.

SANTOINHO – ARRAIAL 
MINHOTO 
25 AGOSTO
PORTO | BRAGA 

08 SETEMBRO
AVEIRO 

1º DIA: CIDADES DE ORIGEM | SANTA LUZIA 
| VIANA DO CASTELO | DARQUE | CIDADES 
DE ORIGEM
Saída em direção a Viana do Castelo para visita 
ao centro histórico e subida ao Monte de San-
ta Luzia. Segue-se para a Quinta do Santoinho 
para uma experiência única das tradições gas-
tronómicas, populares, culturais e etnográficas 
da região. Para além da componente de anima-
ção turística, a este espaço é também um im-
portante meio divulgador da cultura minhota, 
através da exposição permanente de uma va-
riada coleção de alfaias e utensílios do campo, 
de tanques, lagares, pias e figuras em granito, 
de espigueiros originários de todos os conce-
lhos de Viana do Castelo, uma adega regional e 
ainda de antigas viaturas de transporte, como 
autocarros, automóveis, uma locomotiva do sé-
culo XIX, carruagens dos Caminho de Ferro, um 



14   VIAGENS INATEL  NACIONAIS     

coche do século XVII, carros de bois e de ca-
valos. O programa inclui atuações de ranchos 
folclóricos, malhada na eira, cabeçudos e gigan-
tones, música de baile e muita animação. Após o 
convívio regresso às cidades de origem.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa 77€

Inclui: circuito em autocarro; passeios e visitas de 
acordo com o itinerário; participação em Arraial Mi-
nhoto com jantar incluído; assistente acompanhante; 
seguro de viagem.

Não inclui: quaisquer serviços não mencionados.

FESTA DO MEL (AREOSA)   
// NOVIDADE

25 A 27 AGOSTO 
PORTALEGRE | CASTELO BRANCO | FUNDÃO 
| COVILHÃ

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | VIANA DO 
CASTELO
Saída para Viana do Castelo com almoço livre 
em circuito. Jantar e alojamento em hotel 3*.

2º DIA – VIANA DO CASTELO | MONTE SANTA 
LUZIA | AREOSA | VIANA DO CASTELO
De manhã, saída para visita ao centro histórico 
de Viana do Castelo. Destaca-se a Praça da Re-
pública, o coração da cidade, com os edifícios 
quinhentistas da Misericórdia e o Chafariz, as-
sim como os antigos Paços do Concelho. Subi-
da ao Monte de Santa Luzia. Almoço no hotel. 
De tarde, saída para Areosa para assistência às 
festividades incluídas na Festa do Mel. Regres-
so ao hotel. Jantar e alojamento.

3º DIA – VIANA DO CASTELO | CIDADES DE 
ORIGEM
Viagem de regresso.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 258€
Suplemento de quarto individual 73€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de alojamento 
em hotel 3*, em Viana do Castelo; refeições: 1 almo-
ço e 2 jantares; assistente acompanhante; seguro de 
viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); entradas para es-
petáculos, concertos ou festividades pagas; quais-
quer serviços não mencionados.

ROMARIA DE SENHORA 
DOS REMÉDIOS 
– LAMEGO // NOVIDADE

07 A 10 SETEMBRO
SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | SAMODÃES 
Saída das cidades de origem em direção a Sa-
modães. Jantar e alojamento em hotel 4* em Sa-
modães (Lamego).
 
2º DIA – SAMODÃES | 
S. LEONARDO DA GALAFURA | SAMODÃES | 
PESO DA RÉGUA | SAMODÃES
Saída para S. Leonardo da Galafura. São Leo-
nardo de Galafura é um dos mais enigmáticos 
miradouros da região duriense. Daqui podemos 
admirar o vale do Douro em todo o seu esplen-
dor. A beleza do local tem encantado as pes-
soas e inspirado os poetas. Regresso ao hotel 
para almoço. Saída para visita a Peso da Ré-
gua. A paisagem envolvente da Régua é de uma 
enorme beleza. Circuito pelo centro histórico. 
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

3º DIA – SAMODÃES | LAMEGO  
Manhã livre. Almoço no hotel. Saída para assis-

tência à majestosa procissão de triunfo, inserida 
na Romaria de Nossa Senhora dos Remédios. A 
procissão sai da Igreja das Chagas, percorrendo 
algumas das principais ruas da cidade, e termi-
na na Igreja de Santa Cruz. Os andores armados 
sobre carros são puxados por juntas de bois, 
segundo uma tradição muito antiga. Regresso 
ao hotel. Jantar e alojamento.
 
4º DIA – SAMODÃES | CIDADES DE ORIGEM
Regresso com almoço livre em circuito.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 595€
Suplemento de quarto individual 272€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de alojamento 
em hotel 4*, em Samodães (Lamego); refeições: 2 al-
moços e 3 jantares, com bebidas incluídas; passeios 
e visitas de acordo com o itinerário; assistente acom-
panhante; seguro de viagem.

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

SENHORA DA BONANÇA  
– VILA PRAIA DE  
ÂNCORA  // NOVIDADE

08 A 10 SETEMBRO
PORTALEGRE | CASTELO BRANCO | COVILHÃ | 
GUARDA | VISEU

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | VIANA DO 
CASTELO
Saída em direção a Viana do Castelo com al-
moço livre em circuito. Jantar e alojamento em 
Pousada de Charme.
 
2º DIA – VIANA DO CASTELO | VILA PRAIA DE 
ÂNCORA | VIANA DO CASTELO
Saída para Vila Praia de Âncora para assistir às 
festividades, nomeadamente a Festa dos Ho-
mens do Mar, uma imponente procissão com 
belos andores ornamentados em que a imagem 
de Nossa Senhora da Bonança, de grande devo-
ção entre os pescadores, é levada ao mar. Almo-
ço livre. Em hora a combinar regresso a Viana do 
Castelo. Jantar e alojamento.

3º DIA – VIANA DO CASTELO | PONTE DE 
LIMA | CIDADES DE ORIGEM
Visita ao centro histórico de Viana do Castelo. 
Continuação para Ponte de Lima. Almoço em 
restaurante. Regresso.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 419€
Suplemento de quarto individual 206€

Inclui: autocarro de turismo; 2 noites de alojamento 
em Pousada de Charme em Viana do Castelo; refei-
ções: 1 almoço com bebidas incluídas e 2 jantares 
sem bebidas incluídas; passeios e visitas de acordo 
com o itinerário; assistente acompanhante; seguro 
de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer serviços 
não mencionados. 
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FESTA DE NOSSA SENHORA 
DE AIRES – VIANA DO 
ALENTEJO // NOVIDADE

27 A 30 SETEMBRO
VISEU | COIMBRA | SANTARÉM | LISBOA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | ÉVORA
Saída para Évora com almoço livre em circuito. 
Jantar e alojamento em hotel 4*em Évora.

2º DIA – ÉVORA | VIANA DO ALENTEJO
De manhã, passeio pedestre pelas ruas de Évo-
ra. Almoço no hotel. Saída para assistência à 
romaria da Senhora de Aires. A romaria ao san-
tuário barroco de Nossa Senhora d´Aires, que 
inclui uma coleção invulgar de ex-votos popu-
lares a testemunhar promessas efetuadas ao 
longo dos anos, é considerada uma das mais 
importantes do Alentejo. Segundo a tradição, o 
culto a esta Nossa Senhora começou em 1748, 
altura em que alastrou em Évora uma epidemia. 
Os comerci-antes da cidade prometeram dedi-
car a Nossa Senhora d´Aires uma festa em sua 
honra se a epidemia fosse debelada. Como tal 
aconteceu, a festa decorreu duran-te três dias. 
Regresso a Évora. Jantar e alojamento

3º DIA – ÉVORA | ARRAIOLOS | MONTEMOR-
-O-NOVO | ÉVORA
Manhã livre. Almoço no hotel. Visita a Monte-
mor-o-Novo com percurso pelo centro históri-
co, com a visita à Igreja Matriz, decorada com 
pinturas datadas do período Barroco Nacional. 
Seguimos em direção ao castelo, dentro de mu-
ralhas, e para-mos na Igreja de Santiago, agora 
convertida em núcleo museológico, descobrin-
do os segredos escondidos debaixo da cal. Re-
gresso a Évora. Jantar e alojamento.

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

Mínimo de 30 participantes

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 358€
Suplemento de quarto individual 121€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de alojamen-
to em hotel 4* em Évora; refeições: 2 almoços e 3 
jantares com bebidas incluídas; visitas conforme pro-
grama; assistente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); entradas para es-
petáculos, concertos ou festividades pagas; quais-
quer serviços não mencionados.

GASTRONOMIA E VINHOS

GASTRONOMIA E VINHOS 
DO OESTE
28 A 29 ABRIL
PORTO | AVEIRO | COIMBRA
 
01 A 02 SETEMBRO
GUARDA | FUNDÃO | COVILHÃ | CASTELO 
BRANCO 

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | CADAVAL | 
BUDA ÉDEN - BOMBARRAL | FOZ DO ARELHO 
Partida em direção ao Cadaval para visita à 
Quinta do Gradil. Esta quinta tem uma tradição 
vitivinícola de séculos. A propriedade é com-
posta por uma capela nobre ornamentada por 
um torreão artisticamente decorado, um núcleo 
habitacional, uma adega e uma área agrícola de 
200 hectares ocupados com produções viníco-
las e frutícolas. Visita e almoço com harmoniza-
ção de vinhos. Continuação do circuito até ao 
jardim Buda Éden. Visita a este local emblemá-
tico, conhecido como o “jardim da paz”, onde é 
possível passear e apreciar arte tranquilamente. 
Saída em direção à Foz do Arelho. Check-in no 
INATEL Foz do Arelho. Jantar e alojamento.

2º DIA – FOZ DO ARELHO | QUINTA DO 
SANGUINHAL | CIDADES DE ORIGEM
Pela manhã, saída em direção à Quinta do San-

guinhal, para visita e degustação do néctar do 
Oeste. Esta quinta, fundada por Abel Pereira da 
Fonseca, data de 1926. Almoço na quinta. Re-
gresso.

Mínimo de 30 participantes.

NOTA: as quintas apresentadas no programa po-
derão sofrer alterações por razões alheias à Fun-
dação INATEL.

// PREÇO ABRIL 

Por pessoa em quarto duplo 178€
Suplemento de quarto individual 19€

// PREÇO SETEMBRO 

Por pessoa em quarto duplo 189€
Suplemento de quarto individual 31€

Inclui: circuito em autocarro; 1 noite no INATEL Foz 
do Arelho***; ingresso no jardim Buda Éden; refei-
ções: 2 almoços com harmonizações de vinhos e 1 
jantar com bebidas incluídas; assistente acompa-
nhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (€10); quaisquer serviços 
não mencionados. 
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GASTRONOMIA E VINHOS 
DO ALENTEJO
19 A 20 MAIO
SANTARÉM | LISBOA | SETÚBAL 

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | VIDIGUEIRA 
| BEJA
De manhã, partida em direção à Vidigueira. Al-
moço e visita à Quinta do Quetzal, onde a arte, 
o vinho e a gastronomia se cruzam. A quinta si-
tua-se no coração da região do Alentejo. O mi-
croclima e as colinas criam as condições ideais 
para um terroir único. Ali as uvas crescem num 
solo rico em xisto, a pedra da região. Após a vi-
sita, seguimos para Beja, visita ao centro his-
tórico. Check-in no hotel 4* em Beja. Jantar e 
oportunidade de desfrutar do “Cante Alenteja-
no” - Património Cultural Imaterial da Humani-
dade. Alojamento.

2º DIA – BEJA | SANTA VITÓRIA | CIDADES 
DE ORIGEM
Pela manhã, saída em direção a Santa Vitória. 
Visita à Adega e Cave Santa Vitória, inserida no 
Hotel Vila Galé Clube de Campo com degusta-
ção de vinhos. Almoço no restaurante do Hotel 
Vila Galé. Regresso.  

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 206€
Suplemento de quarto individual 28€

Inclui: circuito em autocarro; 1 noite em hotel 4* (em 
Beja); refeições 2 almoços e 1 jantar com bebidas in-
cluídas: passeios e visitas conforme itinerário; degus-
tação de vinhos nas quintas mencionadas; assistente 
acompanhante; seguro de viagem. 

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

FINAL CAMPEONATO 
GASTRONÓMICO 
INATEL 2018 
– INATEL FOZ DO ARELHO
25 A 27 MAIO
VILA REAL | VISEU | AVEIRO | COIMBRA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | 
FOZ DO ARELHO
De manhã partida em direção à Foz do Arelho. 
Almoço livre em circuito. Check in no INATEL 
Foz do Arelho***. Jantar inserido no Campeona-
to Gastronómico INATEL 2018. Alojamento.

2º DIA – FOZ DO ARELHO | CALDAS DA 
RAINHA | BOMBARRAL | FOZ DO ARELHO
De manhã, saída para visita ao conhecido mer-
cado das Caldas da Rainha, realizado na Praça 
da República. É um espetáculo colorido e ani-
mado. Oportunidade para apreciar algumas das 
melhores produções locais como é o caso da 
pêra-rocha do Oeste. Regresso à Foz do Arelho 
para almoço. De tarde, visita à Quinta do San-
guinhal. Visita aos jardins, destilaria e lagares 
com degustação de vinhos. Regresso ao INA-
TEL Foz do Arelho. Jantar da grande final do 
Campeonato Gastronómico INATEL 2018. Alo-
jamento.

3º DIA – FOZ DO ARELHO | NAZARÉ | 
CIDADES DE ORIGEM
Pela manhã, partida para a Nazaré. Visita ao 
Sítio, onde temos uma das mais conhecidas 
panorâmicas da costa portuguesa. No alto, en-
contramos a pequena Ermida da Memória, onde 
se conta a lenda do milagre que Nossa Senhora 
fez impedindo o cavalo de um fidalgo, D. Fuas 
Roupinho, de se lançar no precipício. No Sítio 
situa-se também o Santuário de Nossa Senhora 
da Nazaré. Regresso à Foz do Arelho para almo-
ço. Regresso. 

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 195€
Suplemento de quarto individual 37€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de alojamento 
no INATEL Foz do Arelho; refeições: 2 almoços e 2 
jantares com bebidas incluídas; passeios conforme 
itinerário; visita e degustação de vinhos na Quinta do 
Sanguinhal, no Bombarral; assistente acompanhan-
te; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (€10); entradas em monu-
mentos; quaisquer serviços não mencionados.

ROTA DO LEITÃO E VINHO DA 
BAIRRADA 
07 A 08 ABRIL 
SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM

05 A 06 MAIO
VILA REAL | VISEU | AVEIRO

16 A 17 JUNHO 
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | SANGALHOS 
| LUSO
Saída em direção a Sangalhos. Visita guiada ao 
Aliança Underground Museum, o primeiro mu-
seu subterrâneo, onde estagiam espumantes, 
vinhos e aguardentes em perfeita união com oito 
coleções artísticas que abrangem áreas como a 
arqueologia, etnografia, mineralogia, paleonto-
logia, azulejaria, cerâmica e estanharia. Após a 
visita, almoço regional de leitão, acompanhado 
por uma seleção de vinhos das Caves Aliança. 
Saída para a Curia para passeio pelo parque das 
termas. Continuação para o Luso. Check-in no 
INATEL Luso. Jantar e alojamento.

2º DIA – LUSO | ANADIA | SÃO LOURENÇO 
DO BAIRRO | CIDADES DE ORIGEM
Saída para visita ao Museu do Vinho da Bair-
rada. A exposição permanente, designada por 
Percursos do Vinho, e exposta ao longo de seis 
salas temáticas, expõe peças de valor arqueoló-
gico, etnográfico e técnico, reunidas com a co-
laboração de diversos vitivinicultores, entidades 
locais e nacionais. Continuação para visita da 
Quinta do Encontro, uma adega design, inserida 
numa paisagem serena, dominada pelas vinhas 
e tendo como fundo as Serras do Caramulo e do 
Buçaco. Almoço e regresso.
 
Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO ABRIL

Por pessoa em quarto duplo 158€
Suplemento de quarto individual 8€

// PREÇO MAIO E JUNHO

Por pessoa em quarto duplo 157€
Suplemento de quarto individual 12€

Inclui: circuito em autocarro; 1 noite de alojamento 
no INATEL Luso; refeições: 2 almoços e 1 jantar com 
bebidas incluídas; visita ao Aliança Undergroud Mu-
seum, Parque das Termas da Cúria, Museu do Vinho 
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da Bairrada e Quinta do Encontro; assistente acom-
panhante; seguro de viagem.

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

VINHOS DA REGIÃO DE 
LISBOA – BUCELAS:  
CAPITAL DO ARINTO
26 MAIO 
SETÚBAL | LISBOA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | MIRADOURO 
FORTE DA AGUIEIRA | BUCELAS | CIDADES 
DE ORIGEM
De manhã, partida em direção ao Miradouro 
Forte da Aguieira, paragem para interpretação 
da paisagem e vinhas da região e o estilo dos 
vinhos de Bucelas. Continuação para Bucelas, 
oportunidade para visitar o Museu do Vinho e 
da Vinha, instalado num edifício cuja história 
está intimamente relacionada com a tradição 
vitivinícola local. Este local apresenta uma área 
de exposição permanente, onde o visitante fica 
a conhecer as principais fases de trabalho da 
vinha e os meios tradicionais de produção do 
vinho; e um mezanino reservado para exposi-
ções temporárias, sempre em torno da temática 
do vinho. Segue-se visita a uma tanoaria, onde 
conheceremos as curiosidades da profissão de 

tanoeiro. Almoço em restaurante, com ementa 
especial e acompanhada por vinhos da região. 
De tarde, visita das seguintes quintas: Quinta da 
Murta, Quinta da Romeira e Quinta das Carra-
fouchas. Regresso.

Mínimo de 15 participantes.

Acompanhamento: esta viagem será conduzida 
pelo Professor Virgílio Loureiro Professor aposenta-
do do Instituto Superior de Agronomia. Como enó-
logo criou, entre outros, os vinhos Quinta das Maias, 
Quinta dos Roques, Cabriz, Casa de Santar, Casa da 
Ínsua, Adega de Penalva, D. Berta, D. Graça, Quinta 
dos Termos, Casas Altas, Piteira, Granja-Amareleja, 
Cruz Miranda, Casal do Ramilo. É autor do livro “Os 
Vinhos do Dão” e do “Guia Repsol de Vinhos”, além 
de patentes, artigos científicos e textos de divulgação 
sobre vinhos. Nos últimos anos dedica-se à história 
dos vinhos portugueses, ao Enoturismo e coordena a 
secção de vinhos da revista Epicur.

NOTA: As Quintas mencionadas no dia da viagem 
poderão sofrer alterações por razões alheias à 
Fundação INATEL. Aconselhamos roupa e calça-
do prático.

// PREÇO 

Por pessoa 186€

Inclui: circuito em autocarro; acompanhamento es-
pecialista; assistente acompanhante; almoço em res-
taurante com bebidas incluídas; ingresso: museu do 
Vinho e da Vinha; entradas conforme o itinerário; vista 
às Quintas mencionadas; seguro de viagem.

Não inclui: quaisquer serviços não mencionados.

ROTA DA VITELA DE LAFÕES 
E VINHO DO DÃO 

30 JUNHO A 01 JULHO
LEIRIA | COIMBRA | AVEIRO

14 A 15 JULHO
LISBOA | SETÚBAL | SANTARÉM

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | SANTAR | 

TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL

Saída para Santar, região demarcada dos vinhos 

do Dão. Visita ao Paço dos Cunhas, instalado 

num belo edifício setecentista, o equilíbrio per-

feito entre tradição e modernidade, num ambien-

te pleno de conforto. Almoço. De tarde, visita à 

Casa de Santar, a mais emblemática proprieda-

de vinícola do Dão, pela sua história, dimensão 

e prestígio dos seus vinhos, é também o maior 

proprietário vitícola do Dão, com uma vinha de 

103 hectares, dos quais 90 de castas tintas e 

13 de uvas brancas. O ex-libris da propriedade, 

e a sua imagem de marca, é o magnífico solar 

do século XVIII, rodeado por belos jardins de 

buxos. Continuação para jantar e alojamento no 

INATEL Palace S. Pedro do Sul Hotel 4*.

2º DIA – TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL | 

SÃO PEDRO DO SUL | SÃO CRISTÓVÃO DE 

LAFÕES | REGRESSO

Saída para visita guiada à Vila de São Pedro do 

Sul, com passagem pelos pontos mais emble-

máticos desta vila: a Igreja Matriz, o Palácio de 

Reiriz, Capela de Santo António, os claustros do 

antigo convento são alguns dos locais que po-

derá conhecer. Almoço regional de Vitela de La-

fões certificada com animação musical, seguido 

de visita ao Mosteiro de S. Cristóvão de Lafões, 

possivelmente o primeiro mosteiro cisterciense 

a ser fundado em Portugal. Regresso com jantar 

livre em circuito.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO JUNHO 

Por pessoa em quarto duplo 164€
Suplemento de quarto individual 27€

// PREÇO JULHO 

Por pessoa em quarto duplo 175€
Suplemento de quarto individual 27€

Inclui: circuito em autocarro; 1 noite no INATEL Pa-
lace S. Pedro do Sul Hotel 4*; refeições: 2 almoços 
e 1 jantar com bebidas incluídas; visita ao Paço dos 
Cunhas em Santar, Casa de Santar, visita guiada a 
São Pedro do Sul, Mosteiro de S. Cristóvão de La-
fões; assistente acompanhante; seguro de viagem.

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

PRAIA E PASSEIOS EM 
ALBUFEIRA
02 A 09 JUNHO
VISEU | AVEIRO | COIMBRA | LEIRIA | SANTARÉM

09 A 16 JUNHO
GUARDA | COVILHÃ | CASTELO BRANCO | POR-
TALEGRE

16 A 23 JUNHO
VIANA | BRAGA | PORTO

23 A 30 JUNHO
LISBOA | SETÚBAL | ÉVORA | BEJA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | ALBUFEIRA
Partida em direção a Albufeira, com almoço li-
vre em circuito. Jantar e alojamento no INATEL 
Albufeira 3*.

2º DIA – ALBUFEIRA 
Dia e almoço livres para aproveitar a praia ou 
atividades de caráter pessoal. Jan-tar e aloja-
mento.

3º DIA – ALBUFEIRA | SÃO BRÁS DE 
ALPORTEL | FARO | ALBUFEIRA 
De manhã, saída para S. Brás de Alportel. Pos-
sibilidade de passeio pelo Centro Histórico de 
S. Brás de Alportel, onde se pode visitar a Igreja 
Matriz e a Calçadi-nha Romano-Medieval. Visita 
guiada a uma fábrica de cortiça tradicional. Al-
mo-ço em restaurante. Continuação para Faro, 
uma cidade milenar, à beira do mar e da nature-
za, rica em património histórico e natural. Tem-
po livre para visita à zona histórica. Regresso a 
Albufeira. Jantar e alojamento.

4º DIA – ALBUFEIRA 
Dia e almoço livres para aproveitar a praia ou ati-
vidades de caráter pessoal. Jan-tar e alojamento.

5º DIA – ALBUFEIRA | SANTO ESTEVÃO | 
TAVIRA | ALBUFEIRA
De manhã, saída para visita a uma quinta tradi-
cional do barrocal algarvio. Rece-ção n’A Quin-
ta, seguida de atelier do pão em forno de lenha, 
acompanhado com café da avó ou chá de ervas 
d’A Quinta e bolo caseiro. Percurso pedestre 
pel’A Quinta, com identificação da flora e fauna 
do barrocal algarvio e visita ao núcleo museo-
lógico. Após retirar o pão do forno, será servi-
do no típico lagar um delicio-so almoço com 
ementa típica, incluindo um cocktail de entradas 
e prova de azei-tes aromáticos, acompanhados 
pelo pão confecionado pelo grupo. Da parte da 
tarde, partida para Tavira. Tempo para visitar a 
zona histórica, onde se destacam as casas tra-
dicionais, com as suas portadas de reixa, feitas 
de ripas de madeira e telhados "de tesoura" ou 
ainda as 21 igrejas na cidade. Além do interesse 
histó-rico, um dos grandes atrativos de Tavira é 
o seu património natural. Regresso a Albufeira. 
Jantar e alojamento.

6º DIA – ALBUFEIRA
Dia e almoço livres para aproveitar a praia ou 
atividades de caráter pessoal. Jan-tar e aloja-
mento.

7º DIA – ALBUFEIRA | SILVES | ALBUFEIRA
De manhã, saída para Silves para passeio na 
zona histórica da antiga capital do Algarve, ca-
raterizada pelos seus edifícios avermelhados, 
construídos em arenito vermelho, o grés de 
silves, dos quais se destacam a Sé Catedral, 
a Igreja da Mi-sericórdia e o Castelo, um dos 
melhores miradouros sobre a cidade e a região. 
Almoço em restaurante. Regresso a Albufeira 
e restante tarde livre. Jantar e alo-jamento no 
hotel.

8º DIA – ALBUFEIRA | CIDADES DE ORIGEM
Check out após o pequeno-almoço. Regresso 
com almoço livre em circuito.

Nota: as refeições de almoço e jantar são servi-
das no Restaurante Descobertas do edifício prin-
cipal e que dista cerca de 150 metros do hotel 
da praia.

 

02 A 09 JUNHO | 09 A 16 JUNHO
INATEL ALBUFEIRA PRAIA HOTEL 3*

16 A 23 JUNHO | 23 A 30 JUNHO
INATEL ALBUFEIRA HOTEL 3* (Edifício Principal) 

Mínimo 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo desde: 465€
Suplemento de quarto individual desde: 173€

Inclui: circuito em autocarro; 7 noites de alojamento 
no INATEL Albufeira Hotel ou Praia Hotel 3*; refei-
ções: 3 almoços e 7 jantares; passeios e visitas con-
forme itinerário; assistente acompanhante; seguro de 
viagem.

Não inclui: taxa de serviço (10 €) por reserva; be-
bidas às refeições no hotel; quaisquer serviços não 
mencionados. 

PRAIA E PASSEIOS 
NA FOZ DO ARELHO 
23 A 30 JUNHO
VILA REAL | VISEU | COIMBRA 

30 JUNHO A 7 JULHO
GUARDA | COVILHÃ | FUNDÃO | CASTELO 
BRANCO | PORTALEGRE

7 A 14 JULHO
VIANA | BRAGA | PORTO | AVEIRO 

25 AGOSTO A 01 SETEMBRO
BEJA | ÉVORA | SETÚBAL 

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | FOZ DO 
ARELHO
Partida em direção à Foz do Arelho, com almoço 
livre em circuito. Jantar e alojamento no INATEL 
Foz do Arelho Hotel 3*.

2º DIA – FOZ DO ARELHO 
Dia e almoço livres para aproveitar a praia ou 
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para atividades de caráter pessoal. Jantar e alo-
jamento.

3º DIA – FOZ DO ARELHO | ALCOBAÇA | 
NAZARÉ | FOZ DO ARELHO
De manhã, saída para Alcobaça onde visitare-
mos o Mosteiro de Alcobaça, ex-líbris da ordem 
de Cister e primeira obra gótica erguida em solo 
português. Património da Humanidade, alberga 
os túmulos de D. Pedro I e D. Inês de Castro, 
casal protagonista da mais trágica e lendária 
história de amor da história portuguesa. Tem-
po livre em Alcobaça. Almoço em restaurante. 
Da parte da tarde, visita à Nazaré, típica vila de 
pescadores, de fortes tradições ligadas ao mar, 
patentes no artesanato local. Visita ao Sítio da 
Nazaré, bairro localizado no ponto mais alto da 
vila e onde se pode aceder por um ascensor 
(não incluído). Regresso à Foz do Arelho. Jantar 
e alojamento.

4º DIA – FOZ DO ARELHO
Dia e almoço livres para aproveitar a praia ou 
para atividades de caráter pessoal. Jantar e alo-
jamento.

5º DIA – FOZ DO ARELHO | CALDAS DA 
RAINHA | ÓBIDOS | FOZ DO ARELHO 
De manhã, saída em direção às Caldas da Ra-
inha. Visita guiada ao Museu do Hospital Termal 
Rainha D. Leonor, fundado em 1485. Chegou a 
ser considerado o primeiro hospital termal do 
mundo, também conhecido como Hospital de 
Nossa Senhora do Pópulo. Almoço em restau-
rante. Continuação para Óbidos, vila medieval 
de ruelas estreitas, cercada por muralhas, ca-
sario branco e janelas floridas. Aqui terá oportu-
nidade de passear por entre as muralhas desta 
vila histórica e de, no seu tempo livre, degustar a 
famosa ginja. Regresso à Foz do Arelho. Jantar 
e alojamento.

6º DIA – FOZ DO ARELHO
Dia e almoço livres para aproveitar a praia ou 
para atividades de caráter pessoal. Jantar e alo-
jamento.

7º DIA – FOZ DO ARELHO | BOMBARRAL | 
FOZ DO ARELHO
De manhã, saída para o Bombarral para visita ao 
Buddha Eden, inserido na Quinta dos Loridos, é 
o maior jardim oriental da Europa. Possibilidade 
de passeio de comboio pelo jardim, que é con-
siderado uma galeria de arte em espaço aberto, 
onde mais de 200 esculturas estão dispostas à 
sombra de 1000 palmeiras. Regresso à Foz do 
Arelho. Almoço no hotel e restante tarde livre. 
Jantar e alojamento.

8º DIA – FOZ DO ARELHO | CIDADES DE 
ORIGEM
Regresso com almoço livre em circuito.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo desde: 491€
Suplemento de quarto individual desde: 172€

Inclui: circuito em autocarro; 7 noites de alojamento 
no INATEL Foz do Arelho Hotel 3*; refeições: 3 almo-
ços e 7 jantares; passeios e visitas conforme itinerá-
rio; assistente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10 €); bebidas às refei-
ções no hotel; quaisquer serviços não mencionados. 

PORTO SANTO – A ILHA 
DOURADA  
PARTIDAS SEMANAIS AO DOMINGO,  
 22 DE ABRIL A 21 DE OUTUBRO 2018
 
LISBOA

1º DIA – LISBOA | PORTO SANTO
Comparência no aeroporto. Assistência nas for-
malidades de embarque com destino a Porto 
Santo. Desembarque e transporte para o INA-

TEL Porto Santo Hotel ***. Check-in e almoço 
no hotel. Tarde livre para atividades de caráter 
pessoal. Jantar no hotel e alojamento.

2º AO 7º DIA – PORTO SANTO 
Dias e almoços livres para desfrutar da praia, 
piscina ou para atividades de gosto pessoal. 
Jantar no hotel e alojamento. 
No 4º dia encontra-se prevista uma visita de 
meio-dia à ilha, com guia local.

8º DIA – PORTO SANTO | LISBOA
Em hora a indicar, transporte para o aeroporto. 
Assistência nas formalidades de embarque e 
partida em voo de regresso.

Nota importante: No último dia o check-out dos 
quartos deverá ser efetuado até às 12h00.

Mínimo de 10 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo desde 577€
Suplemento de quarto individual desde 131€

Inclui: passagem aérea, em classe económica em 
voos TAP, para os percursos indicados no itinerário 
e o transporte de 23 kg de bagagem de porão (1 vo-
lume por passageiro) e até 8 kg de bagagem de mão 
(1 volume por passageiro); taxas de aviação (sujeitas 
a alterações até emissão de bilhetes); transfer aero-
porto | hotel | aeroporto; 7 noites de alojamento no 
INATEL Porto Santo Hotel 3*; refeições: 1 almoço e 
7 jantares, com bebidas incluídas; uma excursão de 
meio-dia com guia local; seguro de viagem.

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

ILHAS

CIRCUITO FÉRIAS NA 
MADEIRA 
PARTIDAS QUINZENAIS AO SÁBADO,  
DE 5 DE MAIO A 22 DE SETEMBRO 2018
 
LISBOA

1º DIA – AEROPORTO DE LISBOA | FUNCHAL 
| JARDIM BOTÂNICO
Comparência no aeroporto. Assistência nas for-
malidades de embarque com destino ao Funchal. 
Transporte para o hotel. Almoço livre. Da parte da 
tarde, saída para conhecer a zona velha da cida-
de que integra o Núcleo Histórico de Santa Maria, 
datado de 1425, início do povoamento da ilha da 
Madeira. O núcleo preserva ainda o traçado ur-
bano, a Capela do Corpo Santo e uma pequena 
porta manuelina. Segue-se visita à Praça do Peixe, 
incluída no movimentado Mercado dos Lavrado-
res. Visitaremos uma fábrica de bordados, onde  
é possível apreciar  os mais belos trabalhos de 
artesanato regional. Continuação para o Jardim 
Botânico, de onde poderá desfrutar da magnífica 
vista sobre o Funchal. Por último, visita uma ade-
ga, onde poderemos degustar o famoso vinho da 
Madeira. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.
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2º DIA – FUNCHAL | CABO GIRÃO | PORTO 
MONIZ | FUNCHAL
Visita de dia inteiro. Saída pela costa sul, com 
breve paragem em Câmara Lobos, importante 
porto piscatório. Continuação até ao Cabo Gi-
rão, o promontório mais alto da Europa, com 
580m de altitude, famoso pela sua plataforma 
suspensa, em vidro. Desfrute da vista sobre 
Câmara de Lobos, a costa sul e o mar. Breve 
paragem na Ribeira e continuação para a costa 
norte atravessando a Encumeada e passando 
por São Vicente e Seixal, antes da chegada a 
Porto Moniz, onde será servido o almoço e onde 
também poderão ser visitadas as piscinas natu-
rais. Regresso ao Funchal passando pelo Paul 
da Serra, o único planalto da ilha, e pela Ponta 
do Sol. Jantar e alojamento no hotel.

3º DIA – FUNCHAL | PICO DO AREEIRO | 
RIBEIRO FRIO | CAMACHA | FUNCHAL
Manhã e almoço livres. De tarde, saída para 
passeio. A primeira paragem é no Pico do Areei-
ro, que oferece vistas de cortar a respiração. 
Seguimos em direção à costa norte, chegando a 
um local conhecido como ponto de partida para 
alguns passeios nas "levadas", o Ribeiro Frio. 
Com os seus interessantes tanques de trutas, 
esta área ainda tem grande parte da sua vege-
tação original. A ilha esteve outrora totalmente 
coberta pela Floresta Laurissilva, uma relíquia 
dos tempos pré-históricos. Continuação para a 
Camacha, conhecida pelo centro da indústria de 
vime na Madeira, pelos seus grupos tradicionais 
de folclore e, também, por ter sido o primeiro 
lugar em Portugal em que se jogou futebol, atra-
vés dos ingleses. Regresso ao hotel. Jantar e 
alojamento.

4º DIA – FUNCHAL | SANTANA | MACHICO | 
PONTA DE S. LOURENÇO | FUNCHAL
Passeio de dia inteiro. De manhã, saída em di-
reção a Santana, vila caracterizada pelas suas 

pequenas casas com telhados de colmo. Segui-
mos para breve paragem no Machico, outrora a 
primeira capital da ilha. Continuação até à Ponta 
de São Lourenço, seguido de paragem na Penha 
d’Águia, no Porto da Cruz. Almoço em restau-
rante e regresso ao Funchal, pela Portela. Jantar 
e alojamento.

5º DIA – FUNCHAL | MONTE | EIRA DO 
SERRADO | FUNCHAL
De manhã, saída para o Monte, freguesia do 
concelho do Funchal que é local de peregrinação 
(possibilidade de efetuar a subida de teleférico – 
não incluída). Aqui visitaremos a famosa Igreja 
de Nossa Senhora do Monte, onde se encontra 
o túmulo do Imperador Carlos I da Áustria. No fi-
nal, há ainda a possibilidade de descer a encos-
ta nos famosos Carros de Cesto (não incluído). 
Estes carros são controlados através de cordas, 
por homens de trajes típicos que os levam até 
ao Livramento. Continuação em direção à Eira 
do Serrado, paragem no miradouro do Pico dos 
Barcelos de onde se desfruta de uma magnífica 
vista sobre a Baía do Funchal. Caminharemos 
alguns minutos através de uma vereda, até um 
miradouro para apreciar a vista sobre o Curral 
das Freiras, que fica, 800 metros abaixo. Re-
gresso ao Funchal. Tarde e almoço livres. No 
final do dia, saída para jantar num restaurante 
típico, onde degustaremos a famosa espetada e 
o estaladiço milho frito. Não faltará o pão típico, 
redondo e achatado, de origem hebraica, cozido 
sobre uma pedra de basalto e tradicionalmente 
barrado com manteiga de alho – o bolo do caco. 
Após o jantar, regresso ao hotel.

6º DIA – FUNCHAL | AEROPORTO DE LISBOA
De manhã, check-out e, em hora a indicar, trans-
fer para o aeroporto do Funchal. Formalidades 
de embarque e partida em voo de regresso. 

Mínimo de 15 participantes.

// PREÇO HOTEL JARDINS D'AJUDA ****
PARTIDAS DE 05 DE MAIO A 30 DE JUNHO
E 08 A 22 DE SETEMBRO
Por pessoa em quarto duplo 857€
Suplemento de quarto individual 119€

// PREÇO HOTEL ALTO LIDO **** 
PARTIDAS DE 14 DE JULHO A 25 DE AGOSTO
Por pessoa em quarto duplo 1.078€
Suplemento de quarto individual 229€

Inclui: passagem aérea, em classe económica em 
voos TAP para os percursos indicados no itinerário 
e o transporte de 23 kg de bagagem de porão (1 vo-
lume por passageiro) e até 8 kg de bagagem de mão 
(1 volume por passageiro); taxas de aviação no valor 
de 37,00 € (sujeitas a alterações até emissão de bi-
lhetes); circuito em autocarro; 5 noites de alojamen-
to e pequeno-almoço em hotel 4* (hotéis conforme 
datas indicadas); refeições: 2 almoços e 5 jantares, 
com bebidas incluídas; guia local nas visitas incluídas 
no itinerário; visitas e ingressos conforme itinerário; 
assistente acompanhante; seguro de viagem. 

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

CIRCUITO FLORES 
E SÃO MIGUEL (AÇORES)
15 A 21 JULHO
05 A 11 SETEMBRO *
06 A 12 OUTUBRO
LISBOA

1º DIA – LISBOA | FLORES
Comparência no aeroporto. Assistência nas 
formalidades de embarque em voo com escala 
com destino às Flores. Desembarque e trans-
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porte para o INATEL Flores Hotel 4*. Almoço no 
hotel. Tarde livre para atividades de caráter pes-
soal. Jantar no hotel e alojamento. 

2º DIA – FLORES
Saída para passeio com passagem pelos vários 
miradouros, de onde se podem admirar subli-
mes paisagens naturais e belas lagoas: Lagoa 
da Lomba, Lagoa Funda e Rasa, Lagoa Seca e 
Branca e as Lagoas Compridas e Funda. Almo-
ço em restaurante. Continuação para a Aldeia da 
Cuada, que foi restaurada e serve de turismo ru-
ral, com casas típicas da época. Saída em dire-
ção à Fajã Grande, a freguesia mais ocidental da 
Europa e visita à cascata do Poço do Bacalhau. 
Continuação em direção à Rocha dos Bordões, 
com o seu conjunto regular de colunas basálti-
cas hexagonais, que foram divididas e alinhadas 
pelo lento arrefecer da lava vulcânica. Regresso 
pela parte sul da ilha com passagem no conce-
lho das Lajes, onde se situa o porto que serve 
toda a ilha. Jantar no hotel e alojamento.

3º DIA – FLORES
Dia e almoço livres para visitas ou atividades de 
caráter pessoal. Jantar no hotel e alojamento. 

4º DIA – FLORES | PONTA DELGADA
Após almoço no hotel, transporte para o ae-
roporto. Assistência e embarque em voo para 
Ponta Delgada, ilha de São Miguel. Transporte 
para hotel 4*. Jantar no hotel e alojamento.

5º DIA – PONTA DELGADA | FURNAS
Partida pela costa sul, em direção às Furnas 
para visita à Lagoa e às Caldeiras, onde se 
prepara o famoso Cozido das Furnas, que será 
servido em restaurante local. Visita ao Jardim 
Botânico do Parque Terra Nostra, considerado 
um dos mais bonitos da ilha. Continuação pela 
costa norte com paragem na plantação e Fá-
brica de Chá Gorreana, para visita e prova de 
chá. Regresso pela Serra de Água de Pau com 
subida até à Lagoa do Fogo, de onde é possível 
apreciar um dos cenários mais bonitos de São 
Miguel. Regresso a Ponta Delgada. Jantar no 
hotel e alojamento.

6º DIA – PONTA DELGADA | SETE CIDADES
Saída em direção à parte ocidental de São Mi-
guel, com subida ao maciço montanhoso das 
Sete Cidades. Paragem nos miradouros do Pico 
de Carvão e Vista do Rei, de onde se observam 
as lagoas azul e verde. Descida ao vale das Sete 
Cidades onde é possível visitar esta emblemáti-
ca freguesia no interior da cratera. Continuação 
pela costa norte, contornando a ilha a partir do 
extremo ocidental, passando por freguesias ru-
rais do concelho de Ponta Delgada como Ferra-
ria, Mosteiros e Capelas. Almoço em restauran-
te. De tarde, no regresso a Ponta Delgada, visita 
a uma plantação de ananases em estufa. Res-
tante tarde livre. Jantar no hotel e alojamento.

7º DIA – PONTA DELGADA | LISBOA
De manhã, visita a pé à cidade de Ponta Del-
gada, com guia local, passando pelos monu-
mentos e locais emblemáticos da cidade, tais 
como as Portas do Mar, a Igreja de São Pedro, o 
Mercado da Graça, as Portas da Cidade, a Igreja 
Matriz de São Sebastião, a Igreja de Nossa Se-
nhora da Conceição, o Campo de São Francisco 

e o Santuário do Santo Cristo. Almoço incluído 
no hotel. Transporte para o aeroporto. Assistên-
cia no embarque e partida em voo de regresso.

Mínimo de 19 participantes.

// PREÇO 15 A 21 JULHO

Por pessoa em quarto duplo 1.162€
Suplemento de quarto individual 174€

// PREÇO 5 A 11 SETEMBRO *

Por pessoa em quarto duplo 1.100€
Suplemento de quarto individual 146€

// PREÇO 6 A 12 OUTUBRO

Por pessoa em quarto duplo 1.100€
Suplemento de quarto individual 129€

Inclui: passagem aérea, em voos com escala para os 
percursos indicados no itinerário, incluindo o trans-
porte de 23 kg de bagagem de porão e até 8 kg de 
bagagem de mão (1 volume por passageiro); taxas de 
aviação no valor de 40,00 € (sujeitas a alterações até 
emissão de bilhetes); circuito em autocarro; 3 noites 
de alojamento e pequeno-almoço no INATEL Flores 
Hotel 4*, na ilha das Flores; 3 noites de alojamento e 
pequeno-almoço em hotel 4*, em Ponta Delgada, ilha 
de São Miguel; refeições: 6 almoços e 6 jantares, com 
bebidas incluídas (água e vinho); guia local nas visitas 
incluídas no itinerário; visitas e ingressos conforme iti-
nerário; assistente acompanhante; seguro de viagem. 

* A viagem de 5 a 11 de Setembro não inclui os al-
moços do 1º e 4º dia. No global, esta viagem inclui 4 
almoços e, não 6.

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

CRUZEIROS

CRUZEIRO PRIMAVERA 
NO TEJO 
05 MAIO 
COVILHÃ | FUNDÃO | CASTELO BRANCO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | LISBOA | 
CIDADES DE ORIGEM
Partida em direção a Lisboa. Embarque no cais 
da Rocha Conde de Óbidos no navio Ópera. Iní-
cio de um agradável cruzeiro de 4 horas pelo rio 
Tejo com passagem pela Torre de Belém, Ter-
reiro do Paço, Parque das Nações e regresso à 
Doca de Alcântara. Serviço de welcome drink, 
almoço com bebidas incluídas. Desembarque e 
regresso.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa 97€

Inclui: circuito em autocarro; cruzeiro no rio Tejo a 
bordo do Navio Ópera; welcome drink e almoço a 
bordo com bebidas incluídas; assistente acompa-
nhante; seguro de viagem.

Não inclui: quaisquer serviços não mencionados.
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CRUZEIRO NOITE DE VERÃO 
21 JULHO 
LEIRIA | SANTARÉM 

11 AGOSTO
SETÚBAL | LISBOA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | QUELUZ | 
BELÉM | CIDADES DE ORIGEM
Partida em direção a Queluz. Visita guiada ao 
Palácio Nacional de Queluz e aos seus jardins 
históricos. Este é um exemplo extraordinário da 
ligação harmoniosa entre paisagem e arquitetu-
ra palaciana em Portugal. Vislumbre a evolução 
do gosto da Corte nos séculos XVIII e XIX, pe-
ríodo marcado pelo barroco, rococó e neoclas-
sicismo. O palácio foi concebido como residên-
cia de verão, tornando-se espaço privilegiado 
de lazer e entretenimento da Família Real, que 
o habitou em permanência de 1794 até à par-
tida para o Brasil, em 1807, na sequência das 
invasões francesas. Almoço em restaurante. De 
tarde, visita a uma das exposições contempo-
râneas do MAAT (Museu de Arte, Arquitetura e 
Tecnologia). Em hora a combinar, saída para o 
cais da Rocha Conde de Óbidos para embarque 
no navio Ópera. Início de um agradável cruzei-
ro de 4 horas pelo rio Tejo com passagem pela 
Torre de Belém, Terreiro do Paço, Parque das 
Nações e regresso à Doca de Alcântara. Serviço 
de welcome drink, seguido de jantar. Desembar-
que e regresso.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO JULHO

Por pessoa 126€

// PREÇO AGOSTO 

Por pessoa 127€

Inclui: circuito em autocarro; ingressos Palácio de 
Queluz e MAAT; welcome drink e almoço com be-
bidas incluídas; cruzeiro no rio Tejo a bordo do Na-
vio ópera com jantar e bebidas incluídas, assistente 
acompanhante; seguro de viagem.
Não inclui: quaisquer serviços não mencionados.

CRUZEIRO SABORES 
DO TEJO
08 SETEMBRO
ÉVORA | SETÚBAL 

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | LISBOA | 
BELÉM | CIDADES DE ORIGEM
De manhã, partida em direção a Lisboa. Embar-
que no cais da Rocha Conde de Óbidos, no na-
vio Ópera. Início de um agradável cruzeiro de 4 
horas pelo rio Tejo com passagem pela Torre de 
Belém, Terreiro do Paço, Parque das Nações e 
re-gresso à Doca de Alcântara. Serviço de wel-
come drink, incluindo almoço. De-sembarque. 
Continuação para belém. Visita a uma das ex-
posições contemporâ-neas do MAAT (Museu de 
Arte, Arquitetura e Tecnologia). Regresso.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa 101€

Inclui: circuito em autocarro; ingresso: MAAT; cruzei-
ro no rio Tejo a bordo do Navio ópera; welcome drink; 
almoço a bordo com bebidas incluídas, assistente 
acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: quaisquer serviços não mencionados.

MARISCADA EM 
CRUZEIRO NO SADO 
// NOVIDADE

16 JUNHO
LEIRIA | SANTARÉM | LISBOA

30 JUNHO
AVEIRO | COIMBRA

07 JULHO
BEJA | ÉVORA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | SETÚBAL | 
CIDADES DE ORIGEM
De manhã, partida em direção a Setúbal para 
embarque em cruzeiro, onde será servida uma 
fresquíssima mariscada. Serão 4 horas a bor-
do de um cruzeiro por todo o estuário do Sado, 
com passagem pela costa da serra da Arrábida 
e Tróia. Quem sabe se não verá golfinhos? Será 
algo inesquecível! Desembarque no Cais da 
Doca das Fontainhas. Breve paragem junto da 
Praça de Bocage para tempo livre. Sugerimos 
visita à Igreja de São Julião e a rua do comércio 
tradicional na baixa. Regresso.

Mínimo de 30 participantes.

NOTA: aconselhamos aos participantes o uso de 
roupa e calçado confortável, protetor solar e cha-
péu.

// PREÇO 16 JUNHO 

Por pessoa 85€
/ PREÇO 30 JUNHO 

Por pessoa 88€
/ PREÇO 07 JULHO 

Por pessoa 82€

Inclui: circuito em autocarro; cruzeiro com almoço 
de mariscada a bordo, com bebidas incluídas (dura-
ção do cruzeiro 4 horas); assistente acompanhante; 
seguro de viagem.

Não inclui: quaisquer serviços não mencionados; 
entradas em monumentos.
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MARISCADA EM 
CRUZEIRO NO SADO 
// NOVIDADE

01 A 02 SETEMBRO
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO 

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | SETÚBAL | 
OEIRAS
De manhã, partida em direção a Setúbal para 
embarque em cruzeiro, onde será servida uma 
fresquíssima mariscada. Serão 4 horas a bor-
do de um cruzeiro por todo o estuário do Sado, 
com passagem pela costa da serra da Arrábida 
e Tróia. Quem sabe se não verá golfinhos? Será 
algo inesquecível! Desembarque no Cais da 
Doca das Fontainhas. Breve paragem junto da 
Praça de Bocage para tempo livre. Sugerimos 
visita à Igreja de São Julião e a rua do comércio 
tradicional na baixa. Continuação do circuito em 
direção a Oeiras. Check-in no INATEL Oeiras. 
Jantar e alojamento.

2ª DIA – OEIRAS | BELÉM | OEIRAS | CIDADES 
DE ORIGEM
Partida pela manhã em direção a Belém. Visita 
livre ao Museu da Marinha. Este museu foi cria-
do em 1863, por iniciativa de D. Luís. Poderá 
aqui visualizar todo o esplendor da exploração 
dos mares pelos portugueses. Almoço no INA-
TEL de Oeiras. Após almoço, regresso. Jantar 
livre em circuito.

Mínimo de 30 participantes.

NOTA: aconselhamos aos participantes o uso de 
roupa e calçado confortável, protetor solar e cha-
péu.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 184€
Suplemento de quarto individual 23€

Inclui: circuito em autocarro; cruzeiro com almoço 

de mariscada a bordo com bebidas incluídas (dura-
ção do cruzeiro 4 horas); 1 noite de alojamento no 
INATEL Oeiras (quartos superiores) refeições: 1 jantar 
e 1 almoço no INATEL Oeiras, com bebidas incluídas; 
ingresso no Museu da Marinha; assistente acompa-
nhante; seguro de viagem.

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

CRUZEIRO NO ZÊZERE 
21 A 22 ABRIL 
LISBOA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | TOMAR | 
FERREIRA DO ZÊZERE | PEDRÓGÃO 
PEQUENO 
Saída em direção a Tomar. Tempo livre para 
passeio no centro histórico. Continuação para 
Ferreira do Zêzere. Embarque num cruzeiro de 
4 horas a bordo do Barco S. Cristóvão, com 
almoço. Uma viagem inesquecível pela beleza 
natural de um dos mais belos lagos artificiais 
da Europa, a Barragem de Castelo de Bode, fa-
mosa pelo seu caudal e pela captação da água 
que abastece Lisboa. A barragem, com 60 quiló-
metros de extensão, constitui uma zona privile-
giada para a prática de desportos náuticos e de 
acesso a praias fluviais em plena natureza onde 
a tranquilidade impera. Desembarque. Check-in 
em hotel 4*. Jantar e alojamento.

2º DIA – PEDRÓGÃO PEQUENO | ALMOUROL 
| SANTARÉM | CIDADES DE ORIGEM
Pela manhã, saída em direção a Almourol. Tra-
vessia do rio Tejo em embarcação para visita 
guiada ao Castelo de Almourol, um dos monu-
mentos militares medievais mais emblemáticos 
e cenográficos da Reconquista, sendo, simulta-
neamente, um dos que melhor evoca a memória 
dos Templários no nosso país. Após a visita ao 
castelo, travessia na embarcação do rio. Con-
tinuação do circuito até Santarém para almoço 
em restaurante. Regresso.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 167€
Suplemento de quarto individual 24€

Inclui: circuito em autocarro; 1 noite de alojamen-
to em hotel 4*; cruzeiro de 4 horas na barragem de 
Castelo de Bode, com almoço a bordo, no barco S. 
Cristóvão; refeições: 1 almoço e 1 jantar com bebi-
das incluídas; assistente acompanhante; seguro de 
viagem.

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

CRUZEIRO NO ZÊZERE 
18 A 20 MAIO
BRAGANÇA | MACEDO DE CAVALEIROS |  
MIRANDELA | VILA REAL | COIMBRA 

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

2º DIA – TOMAR | FERREIRA DO ZÊZERE | 
PEDRÓGÃO PEQUENO 
Saída em direção a Ferreira do Zêzere. Embar-
que num cruzeiro de 4 horas a bordo do Barco S. 
Cristóvão, com almoço. Uma viagem inesquecí-
vel pela beleza natural de um dos mais belos la-
gos artificiais da Europa, a Barragem de Castelo 
de Bode, famosa pelo seu caudal e pela capta-
ção da água que abastece Lisboa. A barragem, 
com 60 quilómetros de extensão, constitui uma 
zona privilegiada para a prática de desportos 
náuticos e de acesso a praias fluviais em plena 
natureza onde a tranquilidade impera. Desem-
barque e continuação para Pedrogão Pequeno. 
Check-in em hotel 4*. Jantar e alojamento.

3º DIA – PEDRÓGÃO PEQUENO | TOMAR | 
REGRESSO 
Pela manhã, saída em direção a Tomar. Visita 
guiada ao Convento de Cristo em Tomar. 
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Após a visita, almoço em restaurante. Regresso.

Mínimo de 32 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 238€
Suplemento de quarto individual 19€

Inclui: circuito em autocarro; 1 noite de alojamento 
no INATEL Foz do Arelho 3*, 1 noite de alojamen-
to em hotel 4*; cruzeiro de 4 horas na barragem de 
Castelo de Bode com almoço a bordo, no barco S. 
Cristóvão; refeições: 1 almoço e 2 jantares com be-
bidas incluídas; assistente acompanhante; seguro de 
viagem.

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

CRUZEIRO NO ZÊZERE 
31 MAIO 
GRÂNDOLA | SETÚBAL

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | TOMAR | 
FERREIRA DO ZÊZERE | CIDADES DE 
ORIGEM
Saída em direção a Tomar. Tempo livre para pas-
seio no centro histórico. Continuação para Fer-
reira do Zêzere. Embarque num cruzeiro de 4 ho-
ras a bordo do Barco S. Cristóvão, com almoço. 
Uma viagem inesquecível pela beleza natural de 
um dos mais belos lagos artificiais da Europa, a 
Barragem de Castelo de Bode, famosa pelo seu 
caudal e pela captação da água que abastece 
Lisboa. A barragem, com 60 km de extensão, 
constitui uma zona privilegiada para a prática de 
desportos náuticos e acesso a praias fluviais em 
plena natureza onde a tranquilidade impera. 

Desembarque e regresso.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa 83€

Inclui: circuito em autocarro; cruzeiro de 4 horas na 
barragem de Castelo de Bode com almoço a bordo, 
no barco S. Cristóvão; assistente acompanhante; se-
guro de viagem.

Não inclui: quaisquer serviços não mencionados.

CRUZEIRO DOURO 
VINHATEIRO 
PORTO – PINHÃO
27 A 29 ABRIL
CASTELO BRANCO | FUNDÃO | COVILHÃ | 
GUARDA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | 
SANTA MARIA DA FEIRA
Partida em direção a Santa Maria da Feira. Al-
moço livre em circuito. Check-in no INATEL San-
ta Maria da Feira. Jantar e alojamento.

2º DIA – SANTA MARIA DA FEIRA | VILA NOVA 
DE GAIA | PINHÃO | ALIJÓ | SANTA MARIA DA 
FEIRA
De manhã, partida para o Cais de Vila Nova de 
Gaia. Embarque, partida com destino ao Pinhão. 
Serviço de pequeno almoço a bordo. Subida da 
barragem de Crestuma Lever e Carrapatelo. 
Aperitivo de vinho do Porto e almoço servido a 
bordo. Breve paragem na Régua (paragem para 

eventual embarque/desembarque). Continuação 
do circuito, subida da barragem da Régua. Em 
todo o circuito aprecie toda a paisagem, as vi-
nhas e socalcos. Chegada ao Cais do Pinhão, 
desembarque. Transfer em autocarro para uma 
quinta para visita e prova de produtos regionais. 
Regresso ao INATEL Santa Maria da Feira. Jan-
tar tardio e alojamento.

3º DIA – SANTA MARIA DA FEIRA | MURTOSA 
| CIDADES DE ORIGEM
Pela manhã, partida para Murtosa. Visita à fá-
brica de conservas COMUR. Neste museu 
podemos conhecer a história da fábrica e da 
comunidade onde ela se insere, vendo o desen-
volvimento do processo conserveiro e as suas 
fases. Aqui aprendemos como as caraterísticas 
específicas da Murtosa e da Ria deram origem 
a esta unidade fabril, como trabalhavam os seus 
operários e qual o processo completo de pro-
dução de conservas desde a chegada do peixe 
até à expedição das conservas. Regresso ao 
INATEL Santa Maria da Feira para almoço. Re-
gresso.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 238€
Suplemento de quarto individual 21€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites no INATEL 
Santa Maria da Feira; cruzeiro: Porto/Pinhão (com 
almoço); refeições: 1 almoço no INATEL Santa Ma-
ria da Feira e 2 jantares com bebidas incluídas; visita 
à fábrica conserveira COMUR; assistente acompa-
nhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (€10); quaisquer servi-
ços não mencionados.
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CRUZEIRO DOURO 
VINHATEIRO 
PORTO – PINHÃO 
07 A 08 JULHO
VIANA DO CASTELO | BRAGA

14 A 15 JULHO
COIMBRA | AVEIRO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | VILA NOVA 
DE GAIA | PINHÃO | VILA REAL
De manhã partida para o cais de Vila Nova de 
Gaia. Embarque, partida com destino ao Pinhão. 
Serviço de pequeno almoço a bordo. Subida da 
barragem de Crestuma Lever e Carrapatelo. 
Aperitivo de vinho do Porto e almoço servido a 
bordo. Breve paragem na Régua (paragem para 
eventual embarque/desembarque). Continua-
ção e subida da barragem da Régua. Em todo o 
circuito aprecie a paisagem, as vinhas e socal-
cos. Chegada ao cais do Pinhão, desembarque. 
Transfer em autocarro para uma quinta local. Vi-
sita e prova de produtos regionais. Continuação 
do circuito para Vila Real. Check-in em hotel 4*. 
Jantar e alojamento.

2º DIA – VILA REAL | CIDADES DE ORIGEM
De manhã, visita ao centro histórico de Vila Real. 
Situada nas margens do Rio Corgo, um dos 
afluentes do Douro, a cidade de Vila Real ergue-
-se a cerca de 450 metros de altitude, cheia de 
história e de vestígios milenares. Destaque para 
a Capela da Misericórdia, Casa de Diogo Cão, 
Igreja de São Paulo/Capela Nova, Igreja de São 
Pedro. Esta cidade está inserida na fascinante 
Paisagem Natural da Serra do Marão. Sugeri-
mos a prova de um dos doces típicos desta re-

gião “as cristas de galo”. Almoço no hotel. Re-
gresso

Mínimo de 32 participantes.
// PREÇO 07 JULHO

Por pessoa em quarto duplo 223€
Suplemento de quarto individual 20€

// PREÇO 14 JULHO

Por pessoa em quarto duplo 225€
Suplemento de quarto individual 20€

Inclui: circuito em autocarro; 1 noite de alojamento 
em hotel 4*, em Vila Real; cruzeiro Porto/Pinhão (com 
pequeno almoço e almoço incluído); refeições: 1 jan-
tar e um 1 almoço com bebidas incluídas; assistente 
acompanhante; seguro de viagem.

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

CRUZEIRO ENCANTOS 
DO DOURO                               
PORTO | RÉGUA | BARCA D’ALVA | POCINHO  

31 AGOSTO A 03 SETEMBRO 
FARO | ÉVORA | SETÚBAL

05 A 08 OUTUBRO 
LISBOA | SANTARÉM | LEIRIA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | PORTO
De manhã partida em direção ao Porto. Almoço 
livre em circuito. Check-in em hotel 3*. Jantar e 
alojamento.

2º DIA – PORTO | VILA NOVA DE GAIA | 
RÉGUA | VILA REAL
De manhã partida para o Cais de Vila Nova de 

Gaia. Embarque em cruzeiro com destino à Ré-
gua. Pequeno-almoço e almoço a bordo. Che-
gada à Régua e desembarque para visita a uma 
quinta da região. Continuação para Vila Real. 
Check in em hotel 4*. Jantar e alojamento.

3º DIA – VILA REAL | RÉGUA | BARCA DE 
ALVA | POCINHO | TRANCOSO 
Saída pela manhã para o cais da Régua para 
embarque em cruzeiro com destino ao Pocinho. 
Passagem por Pinhão e Barca de Alva. Almo-
ço a bordo. Continuação da navegação até ao 
Pocinho. Lanche servido a bordo. Transfer para 
Trancoso. Check-in em hotel 4*. Jantar e aloja-
mento.

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

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO AGOSTO

Por pessoa em quarto duplo 487€
Suplemento de quarto individual 87€

// PREÇO OUTUBRO

Por pessoa em quarto duplo 435€
Suplemento de quarto individual 15€

Inclui: circuito em autocarro; 1 noite de alojamento 
em hotel de 3*, no Porto; 1 noite de alojamento em 
hotel 4*, em Vila Real, 1 noite em hotel 4*, em Tran-
coso; Cruzeiro no Douro; refeições: 2 almoços e 3 
jantares, com bebidas incluídas e 1 lanche; assistente 
acompanhante; seguro de viagem.

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

CRUZEIRO DOURO E LAMEGO 
PORTO | RÉGUA | VILA REAL | LAMEGO | 
TAROUCA 

31 MAIO A 03 JUNHO 
LISBOA | LEIRIA | COIMBRA 

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | PORTO
Partida em direção ao Porto. Almoço livre em 
circuito. Check-in em hotel 4*. Jantar e aloja-
mento.

2º DIA – PORTO | VILA NOVA DE GAIA | 
RÉGUA | VILA REAL
De manhã, partida para o cais de Vila Nova 
de Gaia. Embarque em cruzeiro com destino à 
Régua. Pequeno almoço servido a bordo, na-
vegando pelas barragens de Crestuma-Lever e 
Carrapatelo. Almoço servido a bordo. Desem-
barque no cais da Régua. Transfer para visita a 
uma quinta da região com degustação de pro-
dutos locais. Jantar e alojamento em Vila Real.

3º DIA – VILA REAL | LAMEGO | TAROUCA | 
TRANCOSO
Saída de manhã para Lamego. Visita ao Santuá-
rio da Nossa Senhora dos Remédios e Sé Cate-
dral de Lamego. Almoço regional em restauran-
te local. De tarde, partida para Tarouca. Visita 
ao Mosteiro de S. João de Tarouca e à Ponte 
fortificada de Ucanha. Continuação do circuito 
até Trancoso. Check-in em hotel 4*. Jantar e alo-
jamento.
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4º DIA – TRANCOSO | CIDADES DE ORIGEM
Regresso com almoço livre em circuito.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 463€
Suplemento de quarto individual 95€

Inclui: circuito em autocarro; 1 noite em hotel 4*, no 
Porto; 1 noite em hotel 4*, em Vila Real, 1 noite em 
hotel 4*, em Trancoso; Cruzeiro no Douro; refeições: 
2 almoços, 3 jantares, com bebidas incluídas e 1 lan-
che; assistente acompanhante; seguro de viagem.

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

CRUZEIRO DE OBSERVAÇÃO 
DOS GOLFINHOS NO SADO
15 AGOSTO 
SANTARÉM | LISBOA

25 AGOSTO 
COIMBRA | LEIRIA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | SETÚBAL | 
REGRESSO
Saída em direção a Setúbal. Almoço em res-
taurante. De tarde, embarque em cruzeiro de 
observação de golfinhos num moderno veleiro 
catamaran. A bordo vai desfrutar de uma expe-
riência inesquecível, descobrir os encantos do 
estuário do Sado e da Arrábida, partilhar a vida 
dos golfinhos - uma comunidade única em Por-
tugal e rara no mundo, apreciar as praias que 
unem a serra e o mar e escutar as aves que ali 
habitam. Duração aproximada do passeio marí-
timo: 3 horas. Desembarque. Tempo livre para 
passeio na cidade de Setúbal. Regresso.

Nota: aconselhamos máquina fotográfica ou de 
filmar, óculos de sol, proteção solar, chapéu, sa-
patos de sola de borracha e agasalho.Se as con-
dições climatéricas não forem favoráveis o cruzei-
ro poderá não se realizar.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 15 AGOSTO

Por pessoa 84€

// PREÇO 25 AGOSTO

Por pessoa 92€

Inclui: circuito em autocarro; refeições: 1 almoço em 
restaurante com bebidas incluídas; cruzeiro catama-
ran “Esperança”; assistente acompanhante; seguro 
de viagem.

Não inclui: quaisquer serviços não mencionados. 

PASSEIO NO GRANDE      
LAGO – ALQUEVA
25 A 27 ABRIL
CHAVES | VILA REAL | VISEU

01 A 03 MAIO
VIANA DO CASTELO | BRAGA

31 MAIO A 02 JUNHO 
PORTO | AVEIRO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | ÉVORA
Partida em direção a Évora. Almoço livre em 
circuito. Chegada a Évora, breve passeio pela 
cidade, considerada Património Mundial pela 
UNESCO. Cidade de lendas e detentora de um 
vasto património, como o antiquíssimo templo 
romano, a igreja de São Francisco ou a Sé Ca-
tedral. Check-in em hotel 3*, em Évora. Jantar e 
alojamento.

2º DIA – ÉVORA | BARRAGEM DE ALQUEVA | 
MONSARAZ | ÉVORA
Pela manhã, saída em direção à Barragem de 
Alqueva. A construção desta barragem permi-
tiu a criação do maior reservatório artificial de 
água da Europa, também chamado de “Grande 
Lago”. Embarque na marina junto ao paredão da 
Barragem de Alqueva, onde poderá contemplar 
a beleza paisagística deste “Grande Lago”. De-
sembarque junto ao paredão para almoço em 
restaurante. De tarde, visita ao Museu do Medro-

nho, onde ficaremos a conhecer a caraterização 
da planta e fruto, o seu ciclo de vida e processo 
de destilação. Continuação até Monsaraz. Visita 
a esta airosa vila construída de cal e xisto. Esta 
localidade “suspensa” no tempo reflete histórias 
de reis audazes, cavaleiros templários, gentes 
de bravura e damas de beleza singela. Vislum-
bre a magnífica paisagem sobre o Alqueva. Re-
gresso ao hotel para jantar e alojamento. 

3ª DIA – ÉVORA | ARRAIOLOS | CIDADES DE 
ORIGEM
Partida em direção a Arraiolos para visita ao 
Monte da Ravasqueira. Ligado há três gerações 
à família José de Mello, o Monte da Ravasqueira 
ocupa uma área com cerca de 3.000 hectares. 
Dotado de excelentes condições geológicas e 
climáticas para a produção do melhor vinho que 
o Alentejo pode oferecer, assume o estatuto de 
produtor de referência de vinhos de qualidade. 
Almoço no restaurante da herdade. Regresso.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 25 ABRIL E 01 MAIO

Por pessoa em quarto duplo 256€
Suplemento de quarto individual 44€

// PREÇO 31 MAIO

Por pessoa em quarto duplo 246€
Suplemento de quarto individual 44€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de alojamento 
em hotel 3*, em Évora; refeições: 2 almoços 2 janta-
res com bebidas incluídas; passeio de barco na Bar-
ragem do Alqueva; visita guiada ao Monte da Ravas-
queira; assistente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (€10); entradas em monu-
mentos; quaisquer serviços não mencionados.

PASSEIO NO GRANDE     
LAGO – ALQUEVA (2 DIAS)
26 A 27 MAIO
COIMBRA | LEIRIA | SANTARÉM

09 A 10 JUNHO
LISBOA | SETÚBAL

22 A 23 SETEMBRO
LISBOA | SETÚBAL

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | BARRAGEM 
DE ALQUEVA | MONSARAZ | ÉVORA
Pela manhã, saída em direção à Barragem de 
Alqueva. A construção desta barragem permi-
tiu a criação do maior reservatório artificial de 
água da Europa, também chamado de “Grande 
Lago”. Embarque na marina, junto ao paredão 
da Barragem de Alqueva, onde poderá contem-
plar a beleza paisagística deste “Grande Lago”. 
Desembarque junto ao paredão para almoço 
em restaurante local. De tarde, visita ao Museu 
do Medronho, onde ficará a conhecer o medro-
nho, desde a caraterização da planta e fruto, 
o seu ciclo de vida e processo de destilação. 
Continuação até Monsaraz. Visita a esta airosa 
vila construída de cal e xisto. Esta localidade 
“suspensa” no tempo, reflete histórias de 
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reis audazes, cavaleiros templários, gentes de 
bravura e damas de beleza singela. Vislumbre a 
magnífica paisagem sobre o Alqueva. Continua-
ção para Évora. Check-in em hotel 3*. Jantar e 
alojamento.

2ª DIA – ÉVORA | ARRAIOLOS | CIDADES DE 
ORIGEM
Partida em direção a Arraiolos para visita ao 
Monte da Ravasqueira. Ligado há três gerações 
à família José de Mello, o Monte da Ravasqueira 
ocupa uma área com cerca de 3.000 hectares. 
Dotado de excelentes condições geológicas e 
climáticas para a produção do melhor vinho que 
o Alentejo pode oferecer, assume o estatuto de 
produtor de referência de vinhos de qualidade. 
Almoço no restaurante da herdade. Regresso.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 26 MAIO

Por pessoa em quarto duplo 180€
Suplemento de quarto individual 30€

// PREÇO 09 JUNHO

Por pessoa em quarto duplo 167€
Suplemento de quarto individual 22€

/
/ PREÇO 22 SETEMBRO

Por pessoa em quarto duplo 169€
Suplemento de quarto individual 22€

Inclui: circuito em autocarro; 1 noite em hotel 3*, em 
Évora; refeições: 2 almoços e 1 jantar, com bebidas 
incluídas; passeio de barco na Barragem do Alque-
va; visita guiada ao Monte da Ravasqueira; assistente 
acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (€10); entradas em monu-
mentos; quaisquer serviços não mencionados.

UM TEJO DIFERENTE 
16 JUNHO
SETÚBAL | LISBOA 

15 JULHO
AVEIRO | COIMBRA | LEIRIA

18 AGOSTO
SETÚBAL | LISBOA

22 SETEMBRO
BEJA | ÉVORA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | CAIS DO 
ESCAROUPIM | SALVATERRA DE MAGOS | 
SANTARÉM | CIDADES DE ORIGEM
Saída em direção ao Cais do Escaroupim. Su-
bida do Rio Tejo em barco com motor elétrico, 
amigo do ambiente, totalmente silencioso, com 
vista panorâmica de 360º. Navegação pelos ca-
nais secundários do Rio Tejo. Passagem pelas 
ilhas dos Cavalos, dos Amores e das Garças, 
entre outras. Passagem por Valada. Descida 
até à Aldeia da Palhota (Aldeia Avieira). Todo o 
percurso é acompanhado por guia especialis-
ta. Desembarque e visita à Casa Museu Avieira 
e ao museu "Escaroupim e o Rio". Almoço em 
restaurante. Visita a Salvaterra de Magos e à 
Falcoaria Real, (eleita em 2016, Património da 
Humanidade). Paragem em Santarém para pe-
queno circuito na cidade. Regresso.

Recomendação: uso de roupas confortáveis, 
leve máquina fotográfica e binóculos. 

Mínimo de 25 participantes.

// PREÇO JUNHO E AGOSTO

Por pessoa 67€

// PREÇO JULHO

Por pessoa 90€

// PREÇO SETEMBRO

Por pessoa 86€

Inclui: circuito em autocarro; circuito em embarca-
ção no Rio Tejo; 1 almoço; ingressos: Museu "Esca-
roupim e o Rio" e Falcoaria Real, guia especialista no 
percurso de barco; assistente acompanhante; seguro 
de viagem.

Não inclui: quaisquer serviços não mencionados.

BEM-ESTAR E RELAXAMENTO

ROTA DE BEM-ESTAR 
E RELAXAMENTO 
- LONGROIVA  // NOVIDADE

15 A 17 JUNHO
LEIRIA | COIMBRA

24 A 26 AGOSTO
SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | LONGROIVA
Saída para Longroiva com almoço livre em cir-
cuito. Jantar e alojamento em hotel rural.

2º DIA – LONGROIVA | FIGUEIRA DE 
CASTELO RODRIGO | LONGROIVA
Manhã dedicada ao relaxamento SPA com um 
banho laranja-canela e massagem localizada. 
Pode ainda aproveitar para relaxar na piscina 
exterior aquecida. Almoço no hotel. Saída para 
visita a Figueira de Castelo Rodrigo com per-
curso pelo centro histórico. Regresso. Jantar e 
alojamento.

3º DIA – LONGROIVA | MARIALVA | MÊDA | 
LONGROIVA | CIDADES DE ORIGEM
Saída para visita a Mêda e a Aldeia Histórica de 
Marialva. Almoço no hotel. Regresso.

Mínimo de 20 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo a indicar
Suplemento de quarto individual a indicar

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de alojamento 
em hotel rural, em Longroiva; refeições: 2 almoços e 
2 jantares; pacote de relaxamento e bem-estar; assis-
tente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); outros tratamentos 
não mencionados; quaisquer serviços não mencio-
nados.
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ROTA DE BEM-ESTAR E 
RELAXAMENTO - CRÓ 
// NOVIDADE  
27 A 29 JULHO
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO

28 A 30 SETEMBRO
SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | CRÓ
Saída para Longroiva com almoço livre em cir-
cuito. Jantar e alojamento em hotel rural, no Cró.

2º DIA – CRÓ | QUINTA VALE DA ALDEIA | 
CRÓ
Manhã dedicada ao relaxamento SPA nas Ter-
mas do Cró. Pode ainda aproveitar para relaxar 
na piscina hidrodinâmica aquecida. Almoço no 
hotel. Saída para visita à Quinta Vale da Aldeia. 
Este é um projeto que nasce do esforço e de-
dicação de uma família, cujo principal objetivo 
visa a produção de vinhos de excelência. A sua 
localização, caracterizada por ricos e comple-
xos microclimas, permite obter do generoso 
solo e de castas selecionadas uma rentabilidade 
e qualidade verdadeiramente ímpares. A este fa-
tor alia-se a utilização de tecnologia de ponta na 
produção e fabrico do vinho, que faz da Quinta 
Vale d’ Aldeia uma referência vinícola da região 
Demarcada do Douro. Regresso ao hotel. Jantar 
e alojamento.

3º DIA – CRÓ | SABUGAL | SORTELHA | 
CIDADES DE ORIGEM
Saída para visita a Sabugal e Sortelha. Almoço 
no hotel. Regresso.

Mínimo de 20 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo a indicar
Suplemento de quarto individual a indicar

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de alojamento 
em hotel rural, em Cró; refeições: 2 almoços e 2 jan-
tares; pacote de relaxamento e bem-estar; assistente 
acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); outros tratamentos 
não mencionados; quaisquer serviços não mencio-
nados.

VIAGENS COM ESPECIALISTA

AVEIRO E A ARTE 
NOVA  // NOVIDADE

21 A 22 ABRIL 
SETÚBAL | LISBOA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | AVEIRO | 
LUSO
Partida em direção à cidade de Aveiro. Início da 
visita à Sé de Aveiro/Igreja do antigo Convento 
de S. Domingos. O antigo Convento, fundado na 
1ª metade do séc. XV, foi ocupado pelos Domi-

nicanos até 1834. A igreja conventual foi conver-
tida em matriz da paróquia de Nossa Senhora 
da Glória e, em 1938, tornou-se na Catedral da 
Diocese de Aveiro. Seguimos com a visita ao 
Museu de Santa Joana. Fundado em 1458, tor-
nou-se Convento das Dominicanas Observantes 
e aqui viveu a princesa Santa Joana (filha do rei 
D. Afonso V). Após o almoço em restaurante, 
visita à Igreja da Misericórdia (período filipino), 
segundo o projeto do arquiteto italiano Filipe 
Terzi. Continuação da visita à Igreja de Santo 
António (Convento Franciscano) e Capela da Or-
dem Terceira. Check-in no INATEL Luso. Jantar 
e alojamento. 
    
2º DIA – LUSO | AVEIRO | COSTA NOVA | 
 ÍLHAVO | REGRESSO
Pela manhã, saída para Aveiro. Passeio pedonal 
durante o qual ficaremos a conhecer alguns dos 
edifícios de Arte Nova. Visita ao Museu de Arte 
Nova, instalado na antiga residência do major 
Mário Belmonte Pessoa. Almoço em restauran-
te. Continuação até à Costa Nova, conhecida 
pelas suas casas, decorados com ripas colori-
das. Visita à Quinta da Vista Alegre. Regresso 
com jantar livre em circuito. 

Mínimo de 30 participantes. 

NOTA: Aconselhamos todos os participantes a 
usarem calçado e roupa prática pois os percursos 
são a pé e longos.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo a indicar
Suplemento de quarto individual a indicar

Inclui: circuito em autocarro; acompanhamento de 
especialista; 1 noite no INATEL Luso; áudio-guia; 
refeições: 2 almoços e 1 jantar, com bebidas incluí-
das; ingressos e visitas conforme itinerário; assistente 
acompanhante; seguro de viagem.

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

A BAIXA 
POMBALINA  
12 MAIO 
LISBOA

Iniciamos visita pela tarde, na Praça do Co-
mércio, projetada por Eugénio dos Santos, que 
começou a ser construída em 1759, embora 
a estátua equestre de D. José só tivesse sido 
inaugurada em 1775 e o arco triunfal só tives-
se sido concluído em 1873. Segue-se a visita à 
Igreja de N. Sra. da Oliveira. A primitiva igreja 
foi destruída em 1755 e reconstruída a partir de 
1762, segundo o projeto de Eugénio dos Santos. 
Segue-se o percurso pela leitaria “A campone-
sa” de 1907 e o Animatógrafo do Rossio. Conti-
nuação até ao Rossio, com circuito pela Praça 
Pombalina, com destaque para a estátua de D. 
Pedro IV, seguindo-se o Café Nicola e Teatro D. 
Maria II. Continuação do percurso pelo Palácio 
dos Condes de Almada, conhecido como o Pa-
lácio da Independência. Passagem pela Estação 
do Rossio e o Hotel Avenida. Continuação pe-
los Restauradores, intitulada de Praça aberta, a 
partir de 1868, no antigo espaço “Passeio Pú-
blico” pombalino, destaque para o monumento 
aos Restauradores, para o Teatro Éden e Palácio 
da Foz. Término do circuito na Avenida da Liber-
dade.

Mínimo de 15 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa a indicar

Inclui: acompanhamento por especialista; áudio-
-guia; passeio conforme itinerário; assistente acom-
panhante; seguro de viagem.

Não inclui: quaisquer serviços não mencionados.



NACIONAIS  VIAGENS INATEL   29

DE CONÍMBRIGA  
AO BUÇACO // NOVIDADE

26 A 27 MAIO
SETÚBAL | LISBOA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | 
CONÍMBRIGA | COIMBRA | LUSO
De manhã, partida em direção a Conímbriga, 
visita às ruínas da antiga cidade Romana, data-
das dos séculos I-V. Visita ao Museu Monográ-
fico, fundado em 1962, onde se preservam os 
achados arqueológicos (cerâmica, moedas, vi-
dros, mosaicos, jóias, entre outros) encontrados 
nas sucessivas escavações da cidade. Almoço. 
Continuação até Coimbra. Visita ao Mosteiro de 
Santa Clara a Velha, fundado em 1283, foi ocu-
pado pelas freiras clarissas até 1677, altura em 
que as mesmas se mudaram para o Convento 
de Stª Clara a Nova. Tempo agora para visita à 
Igreja de Santa Cruz, fundada em 1131, por D. 
Afonso Henriques, segundo os planos de mestre 
Roberto e sagrada em 1228. A fachada foi em-
belezada com o portal elaborado pelos grandes 
mestres manuelinos Diogo de Castilho, João de 
Ruão e Nicolau Chanterenne. No interior, encon-
tram-se os túmulos de D. Afonso Henriques e 
de D. Sancho I. Continuação do percurso para 
visita aos jardins da Manga. Obra renascentista 
de João de Ruão, que pertenceu ao claustro do 
antigo Convento dos Crúzios. No final da visi-
ta seguimos para o Luso. Check-in no INATEL 
Luso. Jantar e alojamento.

2º DIA – LUSO | BUÇACO | COIMBRA | 
CIDADES DE ORIGEM
De manhã, partida para o Buçaco. Visita à Mata 
do Buçaco com destaque para o Palácio Real 
(atualmente Palace Hotel do Buçaco). Almoço 
no hotel. De tarde, continuação para Coimbra, 
visita à universidade. Continuação com visita 
Museu Machado de Castro e Criptopórtico. O 
museu, inaugurado em 1913, foi instalado no 
antigo Paço Episcopal possui um riquíssimo es-
pólio com cerca de 15.000 peças de escultura; 

pintura; desenho; artes decorativas (ourivesaria, 
cerâmica, mobiliário e têxteis); e objetos arqueo-
lógicos. Regresso.

Mínimo de 15 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo a indicar
Suplemento de quarto individual a indicar

Inclui: circuito em autocarro; acompanhamento de 
especialista; áudio-guia; 1 noite no INATEL Luso; re-
feições: 2 almoços e 1 jantar, com bebidas incluídas; 
visitas conforme circuito; assistente acompanhante; 
seguro de viagem.

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

AMARANTE E 
GUIMARÃES // NOVIDADE

08 A 09 SETEMBRO
COIMBRA | AVEIRO | PORTO 

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | AMARANTE 
| GUIMARÃES
Partida em direção a Amarante. Visita à Igreja e 
Convento de S. Gonçalo, seguindo-se a visita ao 
Museu Amadeo de Souza-Cardoso, instalado 
no antigo Convento desde 1947, apresenta não 
só um apreciável conjunto de obras de Amadeu 
de Sousa Cardoso, mas também de obras dou-
tros artistas e escritores locais, entre outros, An-
tónio Carneiro, Acácio Lino, Manuel Monterroso, 
Paulino António Cabral, Teixeira de Pascoaes e 
Augusto Casimiro. Almoço. Visita à Igreja de S. 
Pedro, com fachada e torre de estilo barroco, a 
Igreja de São Pedro foi construída no local da 
antiga capela de São Martinho e concluída em 
1727. Continuação do circuito até Guimarães. 
Check-in no hotel. Jantar e alojamento.

2º DIA – GUIMARÃES | CIDADES DE ORIGEM
Pela manhã, visita ao Castelo de Guimarães, 
fundado pela condessa Mumadona Dias (mea-
dos do século X), passou mais tarde à posse de 

D. Afonso VI de Leão, que o cedeu ao Conde D. 
Henrique de Borgonha, casado com sua filha D. 
Teresa, altura em que foi ampliado e reforçado, 
com a construção da torre de menagem e torres 
periféricas. Almoço. Seguimos para visita à Igre-
ja de S. Miguel, pequena igreja tardo-românica 
onde, segundo a lenda, D. Afonso Henriques foi 
batizado e que conserva a pretensa pia batismal. 
Segue-se a visita ao Paço dos Duques de Bra-
gança, datado do século XV, deve a sua cons-
trução a D. Afonso, filho bastardo de D. João I 
e futuro duque de Bragança, que aqui residiu 
com a sua 2ª esposa D. Constança de Noronha. 
Almoço. Continuação do percurso para visita à 
Igreja de Nossa Senhora da Oliveira. A Igreja e a 
Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira tiveram 
origem no mosteiro fundado pela Condessa Mu-
madona Dias. Mas a primitiva Igreja, românica, 
foi reedificada por D. João I, em celebração da 
vitória de Aljubarrota (1385). Passagem pelo Pa-
drão do Salado, erguido no reinado de D. Afonso 
IV, para comemorar a batalha do Salado (1340). 
Regresso com jantar livre em circuito.

Mínimo de 15 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo a indicar
Suplemento de quarto individual a indicar

Inclui: circuito em autocarro; acompanhamento de 
especialista; áudio-guia; 1 noite de alojamento em 
hotel, em Guimarães; refeições: 2 almoços e 1 jantar 
com bebidas incluídas; visitas e passeios conforme 
itinerário; assistente acompanhante; seguro de via-
gem.

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

Acompanhamento: estas viagens serão conduzidas 
pela Dra. Adélia M. Caldas Carreira. Doutora em His-
tória da Arte pela F.C.S.H. da Universidade Nova de 
Lisboa. Investigadora associada ao Instituto de His-
tória da Arte da Universidade Nova. Participante com 
comunicações em diversos Congressos e Colóquios, 
de 1991 a 2016. Colaboradora no projeto “Conventos 
de Lisboa”, organizado pelo I.H.A. da Universidade 
Nova e a Câmara Municipal de Lisboa (2013-2015). 
Revisora de artigos dos Cadernos do Arquivo Munici-
pal de Lisboa. Autora de artigos sobre Lisboa (Cader-
nos do Arq.M.Lx, nº 1, ), de História da Arte e do Quo-
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tidiano (Atas do Congresso Internacional Do Tratado 
de Tordesilhas ao Tratado de Madrid, 1994, Atas do 
Congresso Internacional s/ 3º Centenário do Padre 
António Vieira, 1999, Dicionário Feminae, 2013, etc). 
Formadora de Professores em diversos centros de 
formação de Lisboa (AP.H., Dr. António Sérgio, Maria 
Amália Vaz de Carvalho, Prof. Lindley Cintra) de 1998 
a 2007 e formadora de diversos cursos livres sobre a 
História da Arquitetura, a História do Urbanismo e a 
História dos Jardins na Europa (Centro Nacional de 
Cultura, na Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, na 
Casa-Museu Medeiros e Almeida, Museu da Repúbli-
ca), de 2000 a 2016.

TURISMO DE NATUREZA
Estas viagens são de turismo ativo e destinam-
-se aos amantes da Natureza e de caminhadas. 
O grau de dificuldade dos percursos pedestres 
é baixo (2/5) pelo que se destinam a um público 
alargado e que queira iniciar estas atividades.
Recomendamos uso de protetor solar, chapéu, 
água, calçado e roupa confortável para cami-
nhadas e nunca calçado do tipo chinelos ou 
calçado de salto. Os passeios estão sujeitos a 
alterações devido a alterações climatéricas.  

UM ALGARVE 
DIFERENTE 
27 MARÇO A 01 ABRIL
COIMBRA | LEIRIA | SANTARÉM | LISBOA 

1º DIA – COIMBRA | LEIRIA | SANTARÉM | 
LISBOA | ALBUFEIRA
Saída rumo a Sul, com almoço livre em circui-
to. Receção no INATEL Albufeira Praia Hotel 3*. 
Jantar e alojamento. 
 
2º DIA – ALBUFEIRA | QUERENÇA | 
ALBUFEIRA 
O BARROCAL ALGARVIO E A FONTE BE-
NÉMOLA
Partida para o Algarve natural e sem turismo de 
massas. Início do passeio pedestre. O barrocal 
constitui a floresta primitiva do Algarve, consti-
tuída principalmente por Sobreiros, Azinheiras e 
enormes Medronheiros centenários, uma flores-
ta de grande beleza e única em Portugal. Almo-
ço em Querença. De tarde: Ida até à fonte Bené-
mola, lugar do Algarve húmido e verde onde se 
descobre uma grande quantidade de orquídeas 
selvagens. Regresso a Albufeira. Jantar e alo-
jamento. 
 
3º DIA – ALBUFEIRA | 
CARVOEIRO | FERRAGUDO | PORTIMÃO | 
PRAIA DA ROCHA | ALBUFEIRA
A COSTA SUL DO ALGARVE
Partida para a costa, que é o bilhete-postal da 
região. Passeio pedestre ao longo das costas 
de cor ocre e das praias secretas. Passagem 
por Ferragudo. Ida para Portimão. Visite o Mu-
seu de Portimão, com um considerável espólio 
e usufrua neste local de uma experiência gas-
tronómica diferenciadora. Almoço. De seguida, 
descoberta da Praia da Rocha, a mais conhe-
cida, e também uma das mais belas praias do 
Algarve. Regresso ao INATEL Albufeira. Jantar 
e alojamento. 
 

4º DIA – ALBUFEIRA | CASTRO MARIM | 
OLHÃO | SANTA LUZIA (TAVIRA) | ALBUFEIRA  
O SAPAL DE CASTRO MARIM. A RESERVA 
DE AVES. A SEDE DA RESERVA NATURAL 
DA RIA FORMOSA
Partida em autocarro para Castro Marim. O Sa-
pal de Castro Marim é uma das regiões mais im-
portantes da Europa para a proteção de espé-
cies sobretudo no Inverno, por constituir o local 
de encontro de milhares de aves. Continuação 
para Olhão. Almoço em Tavira. De tarde, visita 
à Quinta do Marim que é o centro de interpreta-
ção e sede do Parque Natural da Ria Formosa. 
Aqui será possível, de maneira científica perce-
ber todo o ecossistema da ria. Visita ao moinho 
de maré e ao canil do cão de água português. 
Regresso a Albufeira para jantar e alojamento.
 
5º DIA – ALBUFEIRA | PRAIA DO CASTELEJO 
(VILA DO BISPO) | SAGRES | ALBUFEIRA
A COSTA VICENTINA
Saída para o Algarve mais remoto e com a costa 
mais selvagem. Aqui o mar já não é Mediterrâ-
neo, mas sim o Atlântico revolto e selvagem. Lo-
calização do extremo Sul do Parque Natural do 
SW Alentejano e Costa Vicentina, considerado 
por muitos como tendo as falésias mais boni-
tas e dramáticas de Portugal. Almoço na praia 
do Castelejo. De tarde, oportunidade para visi-
tar a Fortaleza de Sagres, localizada numa po-
sição dominante coroando a Ponta de Sagres. 
Regresso à Unidade INATEL para jantar e alo-
jamento.
 
6º DIA - ALBUFEIRA | CAPARICA | CIDADES 
DE ORIGEM
Viagem de regresso. Almoço especial de Pás-
coa no INATEL Caparica. Continuação da via-
gem de regresso

Mínimo de 21 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 575€
Suplemento de quarto individual 195€

Inclui: circuito em autocarro; 5 noites de alojamento 
no INATEL Albufeira Praia Hotel 3*; refeições: 4 al-
moços de gastronomia regional algarvia, 5 jantares 
e 1 almoço de Páscoa; passeios e visitas conforme 
indicado; bebidas às refeições nos restaurantes lo-
cais e na INATEL Caparica; guia acompanhante com 
experiência em pedestrianismo; entradas no Parque 
Nacional da Ria Formosa e no Museu de Portimão; 
seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às refei-
ções (na unidade INATEL Albufeira); quaisquer servi-
ços não mencionados.

MARAVILHAS 
NATURAIS DAS 
BERLENGAS 
08 A 10 JUNHO 
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO | AVEIRO 

14 A 16 JULHO 
CHAVES | VILA REAL | VISEU | COIMBRA 

23 A 25 DE AGOSTO 
PORTALEGRE | ÉVORA | SETÚBAL 

13 A 15 DE SETEMBRO 
FARO | BEJA | GRÂNDOLA | LISBOA 

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | ÓBIDOS | FOZ 
DO ARELHO
Saída em direção a Óbidos, com almoço livre 
em circuito. Chegada a Óbidos para breve visita. 
A vila de Óbidos guarda séculos de história en-
tre as suas muralhas. Com um vasto património 
de arquitetura religiosa e vestígios histórico-mo-
numentais, a vila de reis e rainhas foi, noutros 
tempos, local de preferência para descanso da 
Corte. Óbidos é referenciado como uma das 7 
Maravilhas de Portugal. Continuação para a Foz 
do Arelho. Jantar e alojamento no INATEL Foz 
do Arelho Hotel 3*.
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2º DIA – FOZ DO ARELHO | PENICHE | 
BERLENGAS | PENICHE | FOZ DO ARELHO
Saída para o porto de Peniche. Travessia de 
barco até às Berlengas (cerca de 40 minutos). 
Visita ao arquipélago, que se situa a cerca de 
10 quilómetros ao largo da costa de Peniche. É 
constituído por três grupos de ilhéus: Berlenga 
Grande (a visitável) e recifes próximos, Estelas 
e Farilhões-Forcadas. Muito antes da chegada 
do Homem, albergava um ecossistema de ca-
raterísticas únicas, classificado como Reserva 
Natural e Reserva Biogenética do Conselho da 
Europa. Pela Berlenga já passaram monges, pi-
ratas e soldados. O Forte de S. João Baptista, 
cenário de batalhas aguerridas com os espa-
nhóis, mandado erguer por D. João IV e o mag-
nífico Farol D. Duque de Bragança (1841), devem 
ser vistos. Almoço típico de caldeirada de peixe 
à pescador. Continuação do passeio pela ilha. 
Regresso a Peniche em barco. Partida em auto-
carro para a Foz do Arelho. Jantar e alojamento.
 
3º DIA – FOZ DO ARELHO | 
CALDAS DA RAINHA | FOZ DO ARELHO | 
CIDADES DE ORIGEM
Breve passeio às Caldas da Rainha, bonita ci-
dade, conhecida pela sua relação com a Rainha 
Dona Leonor e pelo fabrico de inúmeras peças 
cerâmicas. Também conhecida por “termas da 
Rainha”, foi procurada pela Rainha Dona Leonor, 
pelas suas terapêuticas águas termais, que as-
sim ficou conhecida como "Caldas da Rainha". 
Tempo livre para compras e atividades de ca-
ráter pessoal. Regresso ao INATEL Foz do Are-
lho para almoço. Regresso, com jantar livre em 
circuito.
 
Mínimo de 25 participantes.

// PREÇO JUNHO

Por pessoa em quarto duplo 252€
Suplemento de quarto individual 54€

// PREÇO JULHO

Por pessoa em quarto duplo 259€
Suplemento de quarto individual 59€

// PREÇO AGOSTO

Por pessoa em quarto duplo 250€
Suplemento de quarto individual 59€

// PREÇO SETEMBRO

Por pessoa em quarto duplo 261€
Suplemento de quarto individual 54€

Inclui: 2 noites de alojamento no INATEL Foz do 
Arelho Hotel 3*; circuito em autocarro de turismo; re-
feições: 2 almoços e 2 jantares; passeios de acordo 
com o itinerário; viagem de barco para as Berlengas 
e regresso; guia acompanhante; seguro de viagem.

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

TURISMO RELIGIOSO

FESTAS DO SENHOR 
SANTO CRISTO - AÇORES 
(PONTA DELGADA) // NOVIDADE

05 A 11 DE MAIO  
LISBOA | PORTO | FARO  

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | 
PONTA DELGADA | VILA FRANCA DO CAMPO
Comparência no aeroporto. Assistência nas for-
malidades de embarque e partida com destino 
a São Miguel. Chegada e transfer para Ponta 
Delgada. Almoço em restaurante. Depois, pode-
remos ver o chamado “Cortejo da Mudança” e a 
recitação do Te Deum (hino de ação de graças). 
De seguida, assistiremos também à mudança 
da Imagem do Convento da Esperança para 
o Santuário, passando em frente à Guarda de 
Honra. Jantar em restaurante. Depois do jantar, 
transfer para Vila Franca do Campo, para check-
-in e alojamento em hotel 3*.

2º DIA - VILA FRANCA DO CAMPO | PONTA 
DELGADA | VILA FRANCA DO CAMPO
De manhã, transfer para Ponta Delgada, onde 
assistiremos à emocionante saída da Imagem 
do Senhor Santo Cristo da Igreja de São José 
para o Adro do Santuário. Segue-se, neste local, 
a solene Concelebração Eucarística. Almoço em 
restaurante. Tempo livre e saída para a célebre 
procissão que percorrerá o trajeto habitual pelas 

ruas de Ponta Delgada. Jantar em restaurante. 
Depois de jantar, possibilidade de assistir à re-
colha da Imagem do Senhor Santo Cristo dos 
Milagres, que está repleta de misticidade. Trans-
fer para Vila Franca do Campo. Alojamento no 
hotel.
 
3º DIA - VILA FRANCA DO CAMPO | FURNAS 
| VILA FRANCA DO CAMPO
De manhã, partida em direção às Furnas para vi-
sita à lagoa e às caldeiras onde se prepara o fa-
moso "Cozido", simplesmente delicioso. Depois 
do almoço, visita ao Jardim Botânico do Parque 
Terra Nostra, um dos mais bonitos e interessan-
tes da ilha, com uma piscina natural aquecida. 
Regresso a Vila Franca do Campo pela costa 
norte, passagem pela plantação de chá, pelo 
miradouro de Santa Iria e pela Ribeira Grande. 
Regresso a Vila Franca do Campo. Jantar e alo-
jamento no hotel.
 
4º DIA – VILA FRANCA DO CAMPO | SETE 
CIDADES | RIBEIRA GRANDE | LAGOA DO 
FOGO | VILA FRANCA DO CAMPO
De manhã, saída em direção à Fajã de Baixo, 
para visita à plantação de ananás. Seguiremos 
pela Estrada do Carvão com uma bonita vista 
pela parte central da ilha, em direção ao mira-
douro da Vista do Rei, de onde se podem admi-
rar as Lagoas das Sete Cidades. Descida ao vale 
das Sete Cidades com tempo para passear. Pa-
ragem para almoço em restaurante. Continua-
ção pela costa norte, passando os Mosteiros e 
a Bretanha. Seguiremos até à cidade da Ribeira 
Grande, onde faremos uma pequena paragem 
para visita. Subida da montanha até 900m de 
altitude com uma vista maravilhosa da ilha até 
à deslumbrante
Lagoa do Fogo, um dos cenários mais bonitos 
de S. Miguel. Descida em direção a Vila Franca 
do Campo. Jantar e alojamento no hotel.
 
5º DIA - VILA FRANCA DO CAMPO | NORDES-
TE DA ILHA | VILA FRANCA DO CAMPO
Partida em direção à parte mais oriental da 
ilha. Paragem no miradouro do Salto do Cavalo 
com uma bonita vista sobre o Vale da Povoa-
ção. Continuação pela costa norte, por várias 
povoações em direção ao Nordeste. Almoço 
num restaurante. Regresso pela costa este com 
paragem no miradouro da Ponta da Madrugada 
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e na vila da Povoação. Ficará assim como uma 
visão da totalidade da ilha, a partir de um ponto 
bem alto. Jantar e alojamento no hotel.
 
6º DIA - VILA FRANCA DO CAMPO 
Visita guiada a pé, pelo centro de Vila Franca 
do Campo, passando pela marina, pela igreja 
de São Miguel, pelo Museu de Vila Franca do 
Campo e pelo mercado. Almoço em restaurante. 
Tarde livre para atividades de carácter pessoal. 
Jantar e alojamento no hotel.
 
7º DIA - VILA FRANCA DO CAMPO | CIDADES 
DE ORIGEM
Check-out do hotel e transfer para o aeroporto 
de Ponta Delgada. Formalidade de embarque e 
partida em voo de regresso.
 
Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.125€
Suplemento de quarto individual 200€

Inclui: passagem aérea em voo regular da TAP Lisboa 
| Ponta Delgada | Lisboa; transfers e circuito em auto-
carro; 6 noites de alojamento e pequeno-almoço em 
hotel 3*, em Vila Franca do Campo (a 28 km de Ponta 
Delgada); refeições: 6 almoços e 6 jantares, com be-
bidas incluídas; passeios de acordo com o itinerário; 
guia local; taxas de aviação de Lisboa (29,92€); assis-
tente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); taxa de aviação do 
Porto (53,54€) e de Faro (53,38€); quaisquer serviços 
não mencionados.

COIMBRA, FESTAS DA 
RAINHA SANTA ISABEL
5 A 7 JULHO 
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO | AVEIRO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | COIMBRA
Partida em direção a Coimbra. Check-in em ho-
tel 3* e almoço. De tarde, visita guiada ao centro 
histórico desta cidade, património da UNESCO. 
Jantar. Oportunidade de participar ou assistir à 
procissão penitencial que leva a Rainha Santa 
Isabel do Convento de Santa Clara a Nova para 
a Igreja do Mosteiro de Santa Cruz, com a ha-
bitual saudação à Rainha Santa. Alojamento no 
hotel.

2º DIA – COIMBRA
De manhã, visita à Universidade e à Sé Velha. 
Almoço. De tarde, ida ao Museu Machado de 
Castro. Ao final da tarde tempo livre para par-
ticipar e desfrutar das festas da cidade. Jantar 
e alojamento.

3º DIA – COIMBRA | CONDEIXA-A-NOVA | 
CIDADES DE ORIGEM
De manhã, visita ao Mosteiro de Santa Clara a 
Nova. Almoço. Visita ao Museu Portugal Roma-
no em Sicó (PO.RO.S), onde a tecnologia esti-
mula os sentidos e dá à exposição um caráter 
vivo e dinâmico, contribuindo para a salvaguar-
da e divulgação da memória histórica da roma-
nização. Regresso.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 365€
Suplemento de quarto individual 50€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites em hotel 3*, 

em Coimbra; refeições: 3 almoços e 2 jantares com 
bebidas incluídas; passeios e ingressos conforme iti-
nerário; assistente acompanhante; guia especializado 
em Coimbra; seguro de viagem.

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



Para sugestão de outras viagens, consulte a nossa brochura
Primavera . Verão Internacional ou inatel.pt



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.




