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Programação para Grupos
Viagens com acompanhamento personalizado. 

Incentivos
Ideias originais a preços competitivos 
nas nossas unidades hoteleiras.

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

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

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

O QUE FAZEMOS POR SI
Por um Turismo Responsável.

Notas

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

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

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

Nos preços mencionados não está incluída a taxa de serviço (10€) por reserva 
e despesas de caráter pessoal e taxas municipais.

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, portal www.inatel.pt e ao Facebook da 
Fundação INATEL. 

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

Viagens recomendadas 
para famílias

Excelente relação 
preço/qualidade 

Património da 
Humidade UNESCO

Viagem com 
Especialista

Turismo 
Comunitário
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CIRCUITOS EM ESPANHA

MADRID, ÁVILA E 
TOLEDO
21 A 27 ABRIL
SANTARÉM | LISBOA | SETÚBAL | ÉVORA

19 A 25 MAIO
VIANA DO CASTELO | BRAGA | GUIMARÃES 
| VILA REAL | BRAGANÇA

23 A 29 JUNHO
LEIRIA | COIMBRA | SEIA | GOUVEIA

8 A 14 SETEMBRO
PORTALEGRE | CASTELO BRANCO | FUN-
DÃO | COVILHÃ

22 A 28 SETEMBRO
LISBOA | ALMADA | SETÚBAL | ÉVORA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | TORRE-
JÓN 
Saída em direção a Torrejón (Madrid) com 
almoço livre em circuito. Jantar e alojamento 
em hotel 4* (localizado a 23 km do centro de 
Madrid).

2º DIA – TORREJÓN | CHINCHÓN | TORRE-
JÓN
De manhã, saída para Chinchón, município 

madrileno que possui múltiplas atrações his-
tórico-artísticas, com especial destaque para 
a Plaza Mayor, considerada uma das mais 
belas de Espanha. Durante o passeio tere-
mos a oportunidade de apreciar o exterior da 
Igreja de Nossa Senhora de Gracia, o Caste-
lo dos Condes, o Convento de San Agustin, 
atualmente Pousada Nacional de Turismo, e 
o Convento das Clarisas. Regresso ao hotel 
para almoço. Tarde livre. Jantar e alojamento.
 
3º DIA – TORREJÓN | ALCALÁ DE HENA-
RES | TORREJÓN
Manhã livre. Após o almoço no hotel, saída 
para visita a Alcalá de Henares, declarada 
Cidade Património Mundial pela UNESCO, 
graças ao seu recinto histórico e à Reitoria da 
Universidade. É também uma das nove cida-
des de Espanha classificadas pela UNESCO 
como únicas. Teremos a oportunidade de visi-
tar a Casa Natal de Miguel Cervantes, o maior 
escritor espanhol. Entre a interminável lista de 
património histórico e artístico, destaque para 
a emblemática Porta de Madrid, a Universida-
de, o Corral de Comédias, um dos mais anti-
gos teatros preservados da Europa, e o Hos-
pital de Antezana, o mais antigo da Europa. 
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

4º DIA – TORREJÓN | MADRID | TORREJÓN
De manhã, passeio a pé acompanhado por 
um guia local, pelos lugares mais emblemáti-
cos de Madrid de los Austrias, percorrendo a 
zona de maior concentração monumental, que 
abrange a Cerca de Felipe IV, La Calle Mayor, 
uma das mais importantes ruas deste bairro, 
pois faz a ligação da zona de Real Alcázar com 

a Porta do Sol e com os caminhos de Alcalá 
de Henares e dos Jerónimos, duas das prin-
cipais saídas da cidade. Durante o passeio 
haverá ainda destaque para a Plaza de la Villa 
e a Plaza Mayor e tudo o que as rodeia. Conti-
nuaremos o percurso pelas ruas de San Justo 
e do Sacramento, pelas praças da Província e 
de Santa Cruz e pela Rua de Toledo. Termina-
remos a manhã conhecendo o antigo mercado 
muçulmano e a zona circundante. Regresso 
ao hotel para almoço. Durante a tarde, reali-
zaremos uma visita panorâmica, passando 
pela Puerta del Sol, Rua de Alcalá, Praça de 
Cibeles, Puerta de Alcalá e Parque do Retiro. 
Regresso ao hotel, jantar e alojamento.
 
5º DIA – TORREJÓN | ÁVILA | TORREJÓN
Pela manhã, visitaremos Ávila, cidade mura-
lhada que se apresenta fortemente marcada 
pela história, sobretudo entre os séculos XII 
e XV. A cidade foi ocupada pelos árabes no 
século VIII e conquistada por D. Afonso VI em 
1088. Ávila foi o berço de Santa Teresa de Je-
sus, mais conhecida por Teresa de Ávila, que 
fundou a Ordem das Carmelitas Descalças. 
Em 1985, esta cidade e as suas igrejas extra-
muros foram incluídas na lista do Património 
Mundial da UNESCO. Regresso ao hotel para 
almoço. Tarde livre. Jantar e alojamento.

6º DIA – TORREJÓN | ARANJUEZ | TOLEDO 
| TORREJÓN
De manhã, visita ao luxuoso Palácio Real de 
Aranjuez. Outrora utilizado como residência 
real, destacam-se neste palácio a Sala dos 
Espelhos e o exuberante Gabinete de Porce-
lana, destino da maioria das peças fabricadas 
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na Real Fábrica de Porcelana de Buen Retiro, 
fundada em Madrid em 1760 por iniciativa de 
Carlos III. Regresso ao hotel para almoço. De 
tarde, saída para Toledo, visita à cidade com 
guia local. Toledo foi declarada Património da 
Humanidade pela UNESCO em 1987. Rodea-
da pelo rio Tejo, é conhecida como a “Cidade 
das Três Culturas”, por ter estado povoada 
durante séculos por cristãos, judeus e ára-
bes, e como “A Cidade Imperial”, por ter sido 
a sede principal da Corte de Carlos I de Es-
panha nos reinos hispânicos. O centro antigo 
da cidade é um verdadeiro museu ao ar livre.  
Regresso ao hotel, jantar e alojamento.
 
7º DIA – TORREJÓN | CIDADES DE ORI-
GEM
Regresso. Almoço livre em circuito.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 455€
Suplemento de quarto individual 157€

Inclui: circuito em autocarro; 6 noites de aloja-
mento em hotel 4* ou similar nos arredores de 
Madrid; refeições: 5 almoços e 6 jantares, com 
água ou vinho incluídos; guia local em Madrid e 
Toledo; ingressos: Casa Natal de Cervantes e Pa-
lácio Real de Aranjuez; assistente INATEL; seguro 
de viagem.

Não inclui: taxa de serviço (10€); quaisquer servi-
ços não mencionados.

LEÓN, ZAMORA, 
SALAMANCA E  
ARRIBAS DO DOURO
10 A 16 ABRIL
LEIRIA | COIMBRA | VISEU | LAMEGO | VILA 
REAL

12 A 18 MAIO
FARO | SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES | 
ÉVORA | PORTALEGRE | CASTELO BRANCO 
| COVILHÃ

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

2º DIA – LEÓN | ASTORGA | LEÓN
De manhã, visita a León, com guia local. Des-
de a Praça de Santo Domingo passearemos 
pelo que resta da muralha romana, passando 
pela fachada soberba do Palácio dos Guzma-
nes e pela famosa Casa Botines, obra moder-
nista de Gaudí. Visitaremos a Torre del Gallo 
e a Basílica de San Isidoro com a porta do 
perdão para os peregrinos e a sua famosa 
festa das cabezadas. Cruzando o bairro gó-
tico, chegamos à catedral, onde poderemos 
contemplar o seu exterior e as suas espetacu-
lares cadeiras desenhadas pelo grande escul-
tor Malinas. Passando pela ampla rua, chega-
remos à Plaza Mayor. Tempo livre. Regresso 
ao hotel para almoço. À tarde, visitaremos 
Astorga, cidade romana por excelência, dota-

da de um conjunto arquitetónico harmonioso, 
com destaque para a sua Catedral Apostóli-
ca e o famoso Palácio dos Ventos, projetado 
pelo artista Gaudí. Percorreremos o Caminho 
de Santiago por “Asturica Augusta” e contem-
plaremos um dos símbolos da cidade, o seu 
famoso relógio com um casal de Maragatos, 
obra do séc. XVIII. Regresso ao hotel, jantar e 
alojamento.

3º DIA – LEÓN | PONFERRADA | LAS MÉ-
DULAS | VILLAFRANCA DEL BIERZO | 
LEÓN
Excursão de dia completo com visita a Pon-
ferrada e Las Médulas, uma antiga exploração 
romana de ouro a céu aberto, hoje uma paisa-
gem grandiosa e espetacular, de formações 
avermelhadas e de bosques de castanheiros 
e carvalhos, cuja UNESCO reconheceu o in-
dubitável valor e declarou como Paisagem 
Cultural Património da Humanidade. Segui-
remos até Villafranca del Bierzo, uma cidade 
pequena, mas cheia de encantos. Almoço em 
restaurante local. Regresso ao hotel, jantar e 
alojamento.

4º DIA – LEÓN | ARRIBAS DO DOURO | 
MIRANDA DO DOURO | ZAMORA | SALA-
MANCA
De manhã, saída para o Parque Natural das 
Arribas do Douro, onde faremos um passeio 
fluvial que inclui um cruzeiro fluvial para o Vale 
da Águia, a bordo do primeiro Navio-aula da 
Estação Biológica Internacional. Inclui a inter-
pretação do canhão, a degustação de Vinho 
do Porto e a Exposição Didática Interativa 
com aves de rapina no final do passeio. Con-
tinuação para Miranda do Douro. Tempo livre. 
Almoço em restaurante local. À tarde, visita-
remos a cidade histórica de Zamora. Passeio 
pelas ruínas do antigo castelo, o Portillo de 
la Traición e a Puerta del Obispo, com des-
taque para o exterior da catedral românica. 
Percorreremos a famosa Rua de Francos, o 
Miradouro de Troncoso sobre o rio Douro, o 
exterior de igrejas românicas, tais como San 

Ildefonso ou Madalena, a famosa figura do 
herói lusitano Viriato e o exterior do albergue 
dos condes de Alba e Aliste. Finalizaremos 
o passeio na Plaza Mayor onde se encontra 
a antiga Câmara Municipal. Continuação da 
viagem em direção a Salamanca. Jantar e 
alojamento em hotel 4*.

5º DIA – SALAMANCA | ALBA DE TORMES 
| SALAMANCA
De manhã, saída em direção a Alba de Tor-
mes. Visitaremos o Castelo dos Duques de 
Alba, onde teremos a oportunidade de visitar 
um alfar, assistir a uma demonstração e apre-
ciar peças da típica filigrana albense. De se-
guida, visita ao Mosteiro da Anunciação. No 
seu interior, poderemos ver o primeiro enterro 
de Santa Teresa e o atual, a sala das relíquias, 
onde estão conservados o braço e o coração 
que pertenciam à Santa. Regresso ao hotel 
para almoço. Tarde livre. Jantar e alojamento.

6º DIA – SALAMANCA 
Manhã livre e almoço no hotel. De tarde, vi-
sita com guia local à emblemática cidade de 
Salamanca, declarada Património da Huma-
nidade. Visitaremos esta cidade plateresca, 
monumental e universitária, repleta de igrejas, 
palácios, colégios e casas nobres. Destaque 
para a sua Plaza Mayor de estilo barroco, 
onde conflui a Câmara Municipal, o conjun-
to Catedrático e a Universidade, com a sua 
magnífica fachada do século XVI. Visitaremos 
o interior da Catedral Nova. Regresso ao ho-
tel, jantar e alojamento.  

7º DIA – SALAMANCA | CIDADES DE ORI-
GEM
Regresso com almoço livre em circuito. 

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 508€
Suplemento de quarto individual 188€

Minas romanas Las Médulas, Espanha
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Inclui: circuito em autocarro; 6 noites de aloja-
mento nos hotéis Tryp Léon e Corona Sol 4* ou 
similares; refeições: 6 jantares e 5 almoços (inclui 
almoços em restaurante local em Las Médulas 
e Zamora); guia local em Léon e Salamanca; in-
gressos: parque de Las Médulas; visita a Alba de 
Tormes; cruzeiro fluvial pelas Arribas do Douro; 
assistente INATEL; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de serviço (10€); quaisquer servi-
ços não mencionados.

NORTE DE ESPANHA

5 A 11 MAIO
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO | 
AVEIRO

26 MAIO A 1 JUNHO
LEIRIA | COIMBRA | VISEU | GUARDA

2 A 8 JUNHO 
PORTALEGRE | CASTELO BRANCO | FUN-
DÃO | COVILHÃ

16 A 22 JUNHO 
FARO | BEJA | GRÂNDOLA | ÉVORA

29 SETEMBRO A 5 OUTUBRO
SETÚBAL | ALMADA | LISBOA | SANTARÉM

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | NOJA
Saída em direção a Noja.  Almoço livre em cir-
cuito. Jantar e alojamento em hotel 4*.

2º DIA – NOJA | PICOS DE EUROPA | FUEN-
TE DÉ | MOSTEIRO DE LIÉBANA | NOJA
Pela manhã, saída com destino aos Picos 
de Europa. O percurso realiza-se pelo desfi-
ladeiro da Ermida até Fuente Dé, com possi-
bilidade de subir de teleférico para admirar a 
vista desde o Mirador del Cable (opcional). De 
seguida, visita ao Mosteiro de Santo Toríbio 
de Liébana, lugar que conserva o maior frag-
mento da Cruz de Cristo, o Lignum Crucis. 
Regresso ao hotel para almoço. Tarde livre. 
Jantar e alojamento.

3º DIA – NOJA | BILBAO | NOJA
Visita de dia inteiro a Bilbao, com guia local. 
Visita à Catedral de Santiago, à Basílica de 
Begoña, ao Mercado de la Ribera e ao exte-
rior do Teatro Arriaga. Almoço em restaurante 
local. Tempo livre. Regresso ao hotel. Jantar 
e alojamento.

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

5º DIA – NOJA | SANTANDER | NOJA 
Visita de dia inteiro a Santander com guia 
local. Situada numa enorme baía azul e com 
uma das estâncias balneares mais afamadas, 
Santander é uma das cidades mais elegantes 
e belas da costa norte de Espanha. Almoço 
em restaurante local. Tempo livre. Regresso 
ao hotel. Jantar e alojamento.

6º DIA – NOJA | ARGOÑOS | SANTOÑA | 
NOJA | CASTRO URDIALES | NOJA
Manhã livre. Da parte da manhã, visita a Ar-
goños. O seu estuário contém ecossistemas 
de alto interesse ecológico, protegidos no 
Parque Natural de las Marismas de Santoña. 
Visita ao Centro de Interpretação do Moinho 
de Jado e ao Museu Naval. Continuação para 
Santoña e visita à Igreja de Santa María del 
Puerto. De seguida, visita a uma fábrica típica 
de conservas de anchovas. Regresso ao ho-
tel para almoço. Pela tarde, saída para visita a 
Castro Urdiales e passeio pela zona histórica 
da cidade. Visita à Igreja de Santa María de 
la Asunción. Regresso ao hotel. Jantar e alo-
jamento.

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

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 497€
Suplemento de quarto individual 182€

Inclui: circuito em autocarro; 6 noites de aloja-
mento em hotel de 4*; refeições: 6 jantares e 5 
almoços (inclui restaurantes locais), com água ou 
vinho incluídos; guias locais em Bilbao, San Se-
bastián e Santander; ingressos: Mosteiro de Santo 
Toríbio de Liébana, Catedral de Santiago, Basíli-
ca de Begoña, Mercado de la Ribera, Museu da 
Sidra Basca, Museu Naval, Igreja de Santa María 
del Puerto e Igreja de Santa María de la Asunción; 
visita e degustação em conserveira de anchovas; 
assistente INATEL; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de serviço (10€); quaisquer servi-
ços não mencionados.

PAÍS BASCO
12 A 18 MAIO
SETÚBAL | ALMADA | LISBOA | SANTARÉM

9 A 15 JUNHO
PORTO | AVEIRO | VISEU | GUARDA

15 A 21 SETEMBRO
VIANA DO CASTELO | GUIMARÃES | BRAGA 
| VILA REAL

22 A 28 SETEMBRO
ÉVORA | PORTALEGRE | CASTELO BRANCO 
| FUNDÃO | COVILHÃ

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | AREATZA
Saída em direção ao País Basco com almoço 
livre em circuito. Chegada a Areatza, jantar e 
alojamento em hotel 3*.
  
2º DIA – AREATZA | BERMEO | AREATZA | 
GUERNICA | AREATZA
Da parte da manhã, visita a Bermeo, uma das 
aldeias mais importantes da costa da Biscaia, 
uma típica povoação marinheira, que preser-

Museu Guggenheim, Bilbao, Espanha
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va uma grande herança histórica e cultural. 
Como prova disso, destaca-se o seu centro 
histórico, com uma quantidade significativa 
de monumentos de interesse histórico-artís-
tico, bem como encantadoras ruas ladeadas 
de casas de pescadores com reminiscências 
medievais, praças e o porto antigo. Regresso 
ao hotel para almoço. À tarde, visita a Guer-
nica. Enquadrada na área natural de Urdaibai, 
Guernica alberga o lugar onde se realizavam 
as reuniões das Juntas Gerais de Biscaia, jun-
to ao carvalho conhecido como a “Árvore de 
Guernica”. O seu bombardeamento durante a 
Guerra Civil inspirou uma das mais famosas 
pinturas de Pablo Picasso. Visita à Casa das 
Juntas. Regresso ao hotel para jantar e alo-
jamento.

3º DIA – AREATZA | BERGARA | MONDRA-
GÓN | AREATZA | GETXO | PORTUGALETE 
| AREATZA
Pela manhã, visita a Bergara, cujo centro his-
tórico foi declarado Conjunto Monumental em 
2003. Visita à Plaza de San Martin, ao exterior 
da Casa Jáuregui, da Igreja de São Pedro de 
Ariznoa e do edifício da Câmara Municipal. De 
seguida, visita a Mondragón e ao seu bairro 
medieval, cercado por um muro, que inclui a 
Igreja de São João Baptista, o Convento de 
São Francisco, o edifício barroco da Câmara 
Municipal e o Palácio de Bañez de Artazubia-
ga. Regresso ao hotel para almoço. De tarde, 
visita panorâmica a Getxo. Seguiremos até à 
Ponte de Vizcaya, de onde atravessaremos o 
estuário de barco até Portugalete. Visita aos 
exteriores da Basílica de Santa María, da Tor-
re de Salazar e do Convento de Santa Clara. 
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

4º DIA – AREATZA | VITÓRIA | AREATZA
Manhã livre e almoço no hotel. À tarde, visita 
a Vitória com guia local. Uma cidade que se 
destaca pela sua qualidade de vida, com es-
paços verdes bem cuidados e que, apesar da 
sua modernidade, soube muito bem preservar 
o seu traçado medieval. Visitaremos o Palácio 
de Montehermoso. Da cidade destacam-se o 

Palácio de Escoriaza-Esquivel, a Catedral de 
Santa Maria, a Catedral de Maria Imaculada, o 
antigo Hospício, a Casa del Cordón, o Palácio 
de Ajuria-Enea, entre outras igrejas, basílicas 
e conventos de grande interesse. Tempo livre. 
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

5º DIA – AREATZA | SAN SEBASTIÁN | GE-
TARIA | AREATZA
De manhã, visita a San Sebastián. Passeio a 
pé pela cidade com guia local, no qual pode-
rá admirar a baía e a Praia da Concha, a es-
cultura El Peine del Viento, do artista basco 
Eduardo Chillida, a Catedral do Bom Pastor e 
a cidade antiga. Almoço em restaurante local. 
De seguida, iremos por Astigarraga e visitare-
mos Getaria, uma encantadora vila piscatória. 
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

6º DIA – AREATZA | BILBAO | AREATZA
Visita a Bilbao com guia local. Visita à Basílica 
de Begoña e ao Mercado de la Ribera. Tere-
mos a possibilidade de admirar o Mirador de 
Artxanda, o Bairro de Deusto, o centro histó-
rico e as Sete Ruas, bem como o exterior do 
famoso Museu Guggenheim. Almoço em res-
taurante local. Tempo livre. Regresso ao hotel. 
Jantar e alojamento.

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

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 503€
Suplemento de quarto individual 182€

Inclui: transporte em autocarro de turismo; 6 noi-
tes de alojamento em hotel de 3* em regime de 
pensão completa (exceto almoço do primeiro e úl-
timo dia); refeições: 6 jantares e 5 almoços (inclui 
restaurantes locais), com água e vinho incluídos; 
guias locais em Vitória, San Sebastián e Bilbao; 
ingressos: Casa das Juntas em Guernica, Basíli-
ca de Begoña e Mercado da Marinha em Bilbao; 
passagem de barco para Portugalete; assistente 
INATEL; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de serviço (10€); quaisquer servi-
ços não mencionados. 

COSTA DO SOL
10 A 16 ABRIL
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO | 
AVEIRO

5 A 11 MAIO
VISEU | GUARDA | COVILHÃ | FUNDÃO | 
CASTELO BRANCO | PORTALEGRE

26 MAIO A 1 JUNHO
GOUVEIA | SEIA | LEIRIA | COIMBRA

16 A 22 JUNHO
SANTARÉM | LISBOA | SETÚBAL | ÉVORA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | FUENGI-
ROLA
Saída em direção a Fuengirola. Almoço livre 
em circuito. Chegada, jantar e alojamento em 
hotel de 4*.

2º DIA – FUENGIROLA | NERJA | FUENGI-
ROLA
De manhã, visita à Cueva de Nerja, onde se 
situam as famosas grutas pré-históricas de 
estalactites e estalagmites. Ali encontrará a 
maior estalactite do mundo! Continuação da 
visita até à pequena cidade de Nerja. Fare-
mos um passeio a pé pelas suas típicas ruas 
ladeadas por comércio e conheceremos o 
Balcão da Europa, um miradouro com vista 
panorâmica sobre a costa. Regresso ao hotel 
para almoço. Tarde livre. Jantar e alojamento.

3º DIA – FUENGIROLA | MÁLAGA | FUEN-
GIROLA
Manhã livre e almoço no hotel. À tarde, visita 
a Málaga, uma bela cidade costeira, a cidade 
natal do famoso pintor Pablo Ruíz Picasso, 
onde poderemos conhecer uma parte da sua 

Vista panorâmica de praia em Málaga, Espanha
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vida e obra. Do seu património histórico-artís-
tico destacam-se as urbes romana e árabe, 
com o Teatro Romano e a Alcazaba, a Plaza 
de la Constitución, os exteriores da Catedral 
de Santa María de La Encarnación, conhecida 
como La Manquita, o Palácio Episcopal e a 
Igreja do Sacrário. As suas ruas, os merca-
dos e os estabelecimentos culturais formam 
um interessante conjunto. Regresso ao hotel. 
Jantar e alojamento.

4º DIA – FUENGIROLA | ANTEQUERA | 
MARBELLA | PUERTO BANÚS | FUENGI-
ROLA
Pela manhã, visita a Antequera, cidade de 
grande riqueza cultural e económica. O seu 
conjunto histórico é composto por mais de 
meia centena de monumentos e edifícios que 
datam da Idade do Bronze. Coroada pelo seu 
castelo e pela Basílica de Santa María, desta-
ca-se o centro antigo, com as igrejas, os con-
ventos, os palácios, os arcos, as portas, as 
eremitas e as casas senhoriais. Regresso ao 
hotel para almoço. De tarde, visita a Marbella, 
lugar de veraneio de muitos famosos. Conti-
nuação da visita até Puerto Banús e à sua im-
pressionante marina. Tempo livre. Regresso 
ao hotel. Jantar e alojamento.

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

6º DIA – FUENGIROLA | MIJAS | FUENGI-
ROLA
De manhã, visita a Mijas, uma localidade 
encantadora e tipicamente andaluza. A sua 
condição de povoação serrana soube ajus-
tar-se na perfeição às várias urbanizações 
turísticas, como La Cala de Mijas, Riviera, Mi-
raflores e Calahonda, com um total de 12km 
de praias douradas. O seu centro histórico é 
um labirinto de ruas estreitas, ladeadas por 
casas caiadas, e o seu enquadramento na 
encosta da montanha permite-lhe desfrutar 
de vistas fantásticas sobre a costa. Regres-
so ao hotel para almoço. Tarde livre. Jantar e 
alojamento.

7º DIA – FUENGIROLA | CIDADES DE ORI-
GEM
Regresso com almoço livre em circuito. 

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 419€
Suplemento de quarto individual 169€

// PREÇO 16 A 22 JUNHO

Por pessoa em quarto duplo 431€
Suplemento de quarto individual 169€

Inclui: transporte em autocarro de turismo; 6 
noites de alojamento em hotel de 4*; refeições: 6 
jantares e 5 almoços, com água e vinho incluídos; 
ingresso nas grutas de Nerja; assistente INATEL; 
seguro de viagem.

Não inclui: taxa de serviço (10€); quaisquer servi-
ços não mencionados.

COSTA DA LUZ
21 A 27 ABRIL 
COIMBRA | CASTANHEIRA DE PERA | LEIRIA 
| SANTARÉM

5 A 11 MAIO
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO | 
AVEIRO

12 A 18 MAIO
LISBOA

19 A 25 MAIO
SANTARÉM | SETÚBAL | GRÂNDOLA | BEJA

26 MAIO A 1 JUNHO
BRAGANÇA | MACEDO CAVALEIROS | CELO-
RICO DA BEIRA | GUARDA | PORTALEGRE

2 A 8 JUNHO
VILA REAL | LAMEGO | VISEU | COIMBRA

9 A 15 JUNHO
BELMONTE | COVILHÃ | FUNDÃO | CASTE-
LO BRANCO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | ISLA CA-
NELA
Saída em direção a Isla Canela com almoço 
livre em circuito. Jantar e alojamento em hotel 
4*.

2º DIA – ISLA CANELA | AYAMONTE | ISLA 
CRISTINA | ISLA CANELA
Pela manhã, saída para Ayamonte, uma tran-
quila cidade fronteiriça de pescadores, ba-
nhada pelo Guadiana, com vasta tradição 
comercial. De seguida, visita a Isla Cristina, 
conhecida pela sua grande tradição marítima 

e pesqueira, situada na costa de Huelva. Re-
gresso ao hotel para almoço. Tarde livre. Jan-
tar e alojamento.

3º DIA – ISLA CANELA | HUELVA | ISLA CA-
NELA
De manhã, visita a Huelva, a mais ocidental 
capital de província andaluza, situada na de-
nominada “tierra llana”, na confluência dos 
rios Tinto e Odiel. Destacam-se a Catedral de 
La Merced, a Igreja de São Pedro, a Ermida de 
La Soledad, o Gran Teatro e a arquitetura do 
Barrio Obrero. Regresso ao hotel para almo-
ço. Tarde livre, jantar e alojamento.

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

5º DIA – ISLA CANELA | LA RÁBIDA | MO-
GUER | ISLA CANELA
Saída para La Rábida. Visita ao Mosteiro de 
Santa María La Rábida, um convento francis-
cano erigido nos séculos XIV-XV. Seguiremos 
até ao Museu Muelle de las Carabelas, onde 
se encontram ancoradas as réplicas dos 3 na-
vios dos Descobrimentos: Pinta, Niña e Santa 
María. No mesmo edifício, existe uma exposi-
ção permanente dedicada ao século XV, onde 
a correspondência de Colombo aos Reis Ca-
tólicos é mostrada bem como os instrumentos 
técnicos que permitiram cruzar o oceano. Nos 
arredores está o chamado Molhe da Rainha, 
em homenagem à Rainha Regente María Cris-

Rua de Mijas, Andaluzia, Espanha
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tina. Regresso ao hotel para almoço. À tarde, 
visita a Moguer, uma vila de pescadores prós-
pera no final do século XV, situada nas mar-
gens do rio Tinto. Hoje em dia é uma cidade 
empresarial com um ar barroco, conserva 
numerosos monumentos de interesse, como 
o Convento de Santa Clara, a Igreja de Nossa 
Senhora de Granada e a Casa-Museu de Juan 
Ramón Jiménez, Prémio Nobel da Literatura. 
A caravela La Niña foi construída nos seus 
estaleiros, e muitos dos conquistadores que 
viajaram com Colombo eram moguereños. 
Regresso ao hotel para jantar e alojamento.

6º DIA – ISLA CANELA | PUNTA UMBRÍA | 
ISLA CANELA
Saída em direção a Punta Umbría, atualmen-
te um importante centro turístico, sobretudo 
devido às suas esplêndidas praias. Esta loca-
lidade deve a sua origem à Torre Umbría, uma 
construção erigida no século XIV para fazer 
frente aos piratas berberes, que ameaçavam 
invadir a costa espanhola. Nesta região en-
contram-se o Parque Natural Marismas del 
Odiel e a área natural de Los Enebrales, dois 
paraísos naturais de grande interesse ecoló-
gico. Regresso para o hotel para almoço. Tar-
de livre. Jantar e alojamento.

7º DIA – ISLA CANELA | CIDADES DE ORI-
GEM
Saída em direção às cidades de origem, com 
breves paragens durante o percurso e almoço 
livre.  

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 479€
Suplemento de quarto individual 157€

Inclui: circuito em autocarro; 6 noites de aloja-
mento em hotel de 4*; refeições: 6 jantares e 5 
almoços com água e vinho incluídos; ingressos: 
Mosteiro de Santa María de La Rábida e Muelle 
de las Carabelas; assistente INATEL; seguro de 
viagem.

Não inclui: taxa de serviço (10€); quaisquer servi-
ços não mencionados.

CÁDIS E ALDEIAS 
BRANCAS
26 MAIO A 1 JUNHO 
COIMBRA | LEIRIA | SANTARÉM

2 A 8 JUNHO
LISBOA | SETÚBAL | ÉVORA | BEJA

9 A 15 JUNHO
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO | 
AVEIRO

16 A 22 JUNHO
GUARDA | BELMONTE | COVILHÃ | FUNDÃO 
| CASTELO BRANCO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | PUERTO 
SHERRY
Saída em direção a Puerto Sherry. Jantar e 
alojamento em hotel de 4*.

2º DIA – PUERTO SHERRY | VÉJER DE LA 
FRONTERA | CONIL | PUERTO SHERRY
Pela manhã, seguiremos pela rota do Atlânti-
co, conheceremos e desfrutaremos das suas 
maravilhosas e extensas praias. Passaremos 
por Véjer de la Frontera, que conserva um 
centro histórico dentro das muralhas, repleto 
de encantadores pátios frescos, e por Conil, 
uma encantadora e antiga vila de pescado-
res. Tempo livre. Aproveite para desfrutar das 
suas preciosas vistas e do seu ambiente des-
contraído. Regresso ao hotel para almoço. 
Tarde livre. Jantar e alojamento.

3º DIA – PUERTO SHERRY | PORTO DE 
SANTA MARIA | PUERTO SHERRY
Manhã livre. Almoço no hotel. De tarde, visita-
remos o Porto de Santa Maria, destaque para 
a sua praça de touros, as igrejas Mayor Prio-

ral e San Francisco e o castelo de San Mar-
cos erguido sobre uma mesquita muçulmana  
do séc. XI. Regresso ao hotel. Jantar e aloja-
mento.

4º DIA – PUERTO SHERRY
Dia livre para atividades de caráter pessoal. 
Regime de pensão completa no hotel.

5º DIA – PUERTO SHERRY | JEREZ DE LA 
FRONTERA | PUERTO SHERRY | CÁDIS | 
PUERTO SHERRY
De manhã, saída para visita guiada a Jerez 
de la Frontera. Visitaremos uma adega e a 
escola equestre de onde poderemos assistir 
ao espetáculo baile dos cavalos andaluzes. 
No seu centro histórico, declarado conjunto 
monumental Histórico-Artístico, igrejas, pa-
lácios e edifícios singulares descobrem-se 
entre laranjeiras e fontes, nas ruas e recantos. 
Regresso ao hotel para almoço. De tarde, vi-
sita guiada a Cádis, conhecida como a tacita 
de plata, na qual se podem destacar as suas 
praias e as suas festas, bem como a sua rica 
história. É considerada a cidade viva mais 
antiga do ocidente, com um rico património 
artístico e monumental de arquitetura civil, 
militar e religiosa. Tempo livre. Regresso ao 
hotel. Jantar e alojamento.

6º DIA – PUERTO SHERRY | ARCOS DE 
LA FRONTERA | EL BOSQUE | UBRIQUE | 
PUERTO SHERRY
Saída para visita de dia inteiro à rota das Al-
deias Brancas, conheceremos a parte mais pi-
toresca da província gaditana. Começaremos 
por visitar uma das mais belas aldeias de Es-
panha, Arcos de la Frontera. Declarada con-
junto Histórico-Artístico, destacam-se monu- 
mentos como o Palácio do Conde del Águila, 
o Castelo dos Arcos e a Igreja Paroquial de 
Santa Maria da Assunção. Seguiremos até El 
Bosque situada em pleno coração do Parque 
Natural da Serra de Grazalema. Almoço em 
restaurante local. De tarde, prosseguiremos 
até Ubrique, a maior e mais rica povoação da 
Serra de Grazalema que se caracteriza pelas 

Antiga Câmara Municipal de Cádis, Espanha
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ruas estreitas e inclinadas, bem como pela 
sua indústria da pele, reconhecida em todo o 
mundo. Tempo livre. Regresso ao hotel, jantar 
e alojamento.

7º DIA – PUERTO SHERRY | CIDADES DE 
ORIGEM
Em hora a indicar no local, saída em direção 
às cidades de origem, com breves paragens 
durante o percurso e almoço livre. 

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 506€
Suplemento de quarto individual 170€

Inclui: circuito em autocarro; 6 noites de aloja-
mento no hotel Puerto Sherry 4* ou similar; re-
feições: 6 jantares e 5 almoços (inclui almoço em 
restaurante local) com água e vinho incluídos; guia 
local em Jerez de la Frontera e Cádis; ingressos: 
escola equestre em Jerez de la Frontera; assisten-
te INATEL; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de serviço (10€); taxas locais; 
quaisquer serviços não mencionados.

GALIZA E RIAS BAIXAS
26 MAIO A 1 JUNHO 
VISEU | LAMEGO | VILA REAL | BRAGANÇA

2 A 8 JUNHO
FARO | BEJA | ÉVORA

9 A 15 JUNHO
LISBOA

16 A 22 JUNHO
COIMBRA | AVEIRO | PORTO | BRAGA

1 A 7 SETEMBRO
SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | VILLALON-
GA (GALIZA)
Saída em direção à Galiza. Almoço livre em 
circuito. Jantar e alojamento em hotel 3*.

2º DIA – VILLALONGA | CAMBADOS | VAL-
LE DEL SALNÉS | O GROVE | ILHA DA TOXA 
| VILLALONGA
De manhã, saída em direção à província de O 
Salnés e Cambados, cidade nobre de gran-
de valor arquitetónico e capital do vinho Al-
varinho. Regresso ao hotel para almoço. De 
tarde, saída em direção a O Grove, capital 
dos mariscos, onde faremos um passeio de 
catamaran ao longo da ria de Arousa. Conhe-
ceremos as bateas, plataformas flutuantes 
onde se criam mexilhões, ostras e vieiras, e 
teremos uma degustação de mexilhões e vi-
nho jovem a bordo. Atravessaremos a ponte 
do início do século XX, que liga a península de 
O Grove à famosa ilha da Toxa. Regresso ao 
hotel. Jantar e alojamento.

3º DIA – VILLALONGA | PONTEVEDRA 
| COMBARRO | ILHA DE SAN SIMÓN | 
VILLALONGA
De manhã, saída para visita à cidade de Pon-
tevedra que nos surpreenderá pela riqueza do 
seu conjunto monumental. Destaques para a 
Igreja da Virgem Peregrina, construída em for-
mato de vieira, as ruínas do Convento Santo 
Domingo, Santa Maria la Mayor, do séc. XII, 
ou a animada Praça de la Herrería com a Igre-
ja de São Francisco. De seguida, continuare-
mos até à vila de Combarro, famosa pelo seu 
harmonioso conjunto de arquitetura popular 
galega, combinado com mais de 30 hórreos 
(espigueiros) de frente para o mar e casas 
construídas sobre a própria rocha. Seguire-
mos até ao porto de Vigo onde embarcare-
mos num catamaran até à ilha de San Simón. 
Almoço a bordo e visita à ilha. Regresso ao 
hotel. Jantar e alojamento.

4º DIA – VILLALONGA
Dia inteiramente livre para atividades de cará-

ter pessoal. Regime de pensão completa no 
hotel.

5º DIA – VILLALONGA | SANTIAGO DE 
COMPOSTELA | SANXENXO | PORTONO-
VO | VILLALONGA
De manhã, visita com guia local a Santiago de 
Compostela. Declarada pela UNESCO como 
Património da Humanidade, esta cidade é 
considerada a reserva espiritual do ocidente 
e um dos principais centros mundiais de pe-
regrinação. Destacamos a Praça del Obra-
doiro, presidida pela catedral, onde repou-
sam os restos mortais do apóstolo Santiago 
e dos seus discípulos, Atanasio e Teodoro, 
as praças de la Platería, de la Quintana e da 
Azabachería, o Parador, conhecido por hos-
tal dos Reis Católicos, um antigo hospital de 
peregrinos e o Pazo de San Xerome (sede do 
Reitor da Universidade de Compostela, com 
mais de 500 anos), entre outros. Regresso ao 
hotel para almoço. De tarde, visitaremos a ca-
pital turística da Galiza, a vila de Sanxenxo, 
com destaque para o porto e a bela praia de 
Silgar com águas cristalinas, areia branca e 
um extenso areal. Continuaremos até Porto-
novo, uma cidade de tradição marítima, onde 
se destacam o mercado de peixe e a Igreja 
de São Roque. Regresso ao hotel. Jantar e 
alojamento.

6º DIA – VILLALONGA | VIGO | VILLALONGA
Saída em direção a Vigo, uma cidade indus-
trial, cosmopolita e jovem. Visita ao Miradouro 
del Castro de onde se obtém uma vista pa-
norâmica sobre toda a cidade e arredores. 
Almoço livre. Tarde livre para atividades de 
caráter pessoal. Após o jantar, haverá uma 
Queimada, festa tipicamente galega. Aloja-
mento.

7º DIA – VILLALONGA | CIDADES DE ORI-
GEM
Regresso com almoço livre em circuito.

Mínimo de 35 participantes.

Catedral de Santiago de Compostela, Espanha



INTERNACIONAIS  VIAGENS INATEL   11

// PREÇO 26 MAIO A 1 JUNHO

Por pessoa em quarto duplo 431€
Suplemento de quarto individual 163€

// PREÇO 2 A 8 JUNHO E 9 A 15 JUNHO

Por pessoa em quarto duplo 467€
Suplemento de quarto individual 163€

// PREÇO 16 A 22 JUNHO

Por pessoa em quarto duplo 503€
Suplemento de quarto individual 163€

// PREÇO 1 A 7 SETEMBRO

Por pessoa em quarto duplo 546€
Suplemento de quarto individual 163€

Inclui: circuito em autocarro; 6 noites de aloja-
mento no Complejo Nuevo Astur & Spa 3* ou simi-
lar; refeições: 6 jantares e 4 almoços (inclui almoço 
a bordo) com água ou vinho incluídos; passeio de 
barco com degustação de vinho e mexilhões na ria 
Arousa; passeio de barco até à ilha de San Simón 
com almoço a bordo; guia local em Santiago de 
Compostela; festa da Queimada no hotel; assis-
tente INATEL; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de serviço (10€); taxas locais; 
quaisquer serviços não mencionados.

COSTA DE ALMERIA
26 MAIO A 1 JUNHO  
LISBOA | SETÚBAL | BEJA 

2 A 8 JUNHO 
BRAGANÇA | VILA REAL | VISEU | GUARDA 

9 A 15 JUNHO 
AVEIRO | COIMBRA | LEIRIA 

16 A 22 JUNHO 
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO 

1 A 7 SETEMBRO 
COVILHÃ | FUNDÃO | CASTELO BRANCO | 
PORTALEGRE 

8 A 14 SETEMBRO 
SANTARÉM | LISBOA | SETÚBAL | ÉVORA 

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | SEVILHA
Saída em direção a Sevilha, com almoço livre 
em circuito. Jantar e alojamento em hotel de 
3*.

2º DIA – SEVILHA | ROQUETAS DE MAR
De manhã, saída para visita guiada a Sevilha, 
a capital da Andaluzia. Esta é a cidade mais 
populosa, tendo o rio Guadalquivir como eixo 
central e o único porto fluvial de Espanha. 
Em Sevilha, passaremos pelos pontos mais 
importantes da cidade, tais como a Expo 92, 
a Expo 29, a Plaza de España, os Jardines 
de Murillo, a Puerta de Jerez, entre outros. 
Continuaremos a visitar o centro monumental 
da cidade, formado pela catedral, os Reales 
Alcázares e o Arquivo das Índias, bem como 
o conhecido Bairro de Santa Cruz, a Basílica 
da Virgem Macarena, o Bairro de Triana e as 
suas ruas comerciais mais representativas. 

Faremos ainda um passeio de barco pelo rio 
Guadalquivir. Regresso ao hotel para almoço. 
De tarde, saída em direção à Costa de Alme-
ria. Jantar e alojamento em hotel de 4*.

3º DIA – ROQUETAS DE MAR | ALMERIA | 
AGUADULCE | ROQUETAS DE MAR
De manhã, saída para visita guiada a Alme-
ria. Começaremos pelo seu centro histórico e 
seguiremos até Al-Medina para visitarmos a 
Alcazaba, o castelo árabe, o maior conjunto 
monumental militar muçulmano em Espanha, 
conservado em muito bom estado. Visitare-
mos os seus jardins, os restos arqueológicos 
muçulmanos e apreciaremos a vista panorâ-
mica sobre a cidade. Antes de regressarmos 
ao hotel para almoço, passaremos pela cate-
dral, um exemplar único no seu género: cate-
dral-fortaleza do início do século XVII. Depois 
do almoço, sairemos em direção a Aguadulce 
onde faremos um passeio panorâmico pela 
cidade. Tempo livre em Roquetas de Mar. Re-
gresso ao hotel, jantar e alojamento.  

4º DIA – ROQUETAS DE MAR | CABO DE 
GATA | NÍJAR | ROQUETAS DE MAR
De manhã, saída em direção ao Parque Natu-
ral de Cabo de Gata, o primeiro parque mari-
nho-terrestre da Andaluzia, de origem vulcâ-
nica, com uma das faixas costeiras de maior 
beleza e riqueza ecológica, sem dúvida, uma 
das joias naturais da região. Continuaremos a 
nossa visita até chegarmos à cidade de Níjar, 
conhecida pelas suas olarias de cerâmica e 
pelas suas lojas de artesanato e tecidos, na 
rua poética de García Lorca. Visitaremos a 
Atalaya, onde o sabor histórico dos seus co-
lonos muçulmanos foi preservado. Continua-
remos a nossa visita até à Igreja de Nossa Se-
nhora da Encarnação. Regresso ao hotel para 
almoço. Tarde livre. Jantar e alojamento.

5º DIA – ROQUETAS DE MAR | SALOBREÑA 
| MOTRIL | ROQUETAS DE MAR
De manhã, saída para visitar Salobreña, uma 
cidade com casas brancas e pátios cheios 

de flores, destaques para a Alcazaba e o seu 
passeio marítimo. Continuaremos até Mo-
tril, uma cidade dedicada ao cultivo da ca-
na-de-açúcar e de produtos tropicais, onde 
também se destaca um importante porto de 
pesca. Regresso ao hotel para almoço. Tarde 
livre, jantar e alojamento.

6º DIA – ROQUETAS DE MAR | MÁLAGA | 
MÉRIDA
De manhã, saída em direção a Málaga. Visita 
guiada à cidade que conta com um extenso 
património histórico artístico. Almoço em res-
taurante local. Seguiremos viagem até à cida-
de Património da Humanidade, Mérida. Jantar 
e alojamento em hotel de 4*.

7º DIA – MÉRIDA | CIDADES DE ORIGEM
De manhã, saída para visita a Mérida. Situada 
nas margens do rio Guadiana, esta foi uma 
das cidades mais brilhantes do Império Ro-
mano. São vários os legados do passado, tais 
como o teatro e o anfiteatro romanos, entre 
outros. Entraremos pela ponte romana, pas-
saremos pela Plaza de España, pela rua pe-
donal de Santa Eulália e pelo circo romano. 
Regresso ao hotel para almoço. Após o almo-
ço, regresso.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 526€
Suplemento de quarto individual 169€

Inclui: circuito em autocarro; 6 noites de aloja-
mento em hotéis de 3*, nos arredores de Sevilha, 
e de 4*, na Costa de Almeria e nos arredores de 
Mérida, ou similares; refeições: 6 jantares e 6 al-
moços (inclui almoço em restaurante local em 
Málaga) com água ou vinho incluídos; guia local 
em Sevilha, Almeria e Málaga; cruzeiro fluvial no 
rio Guadalquivir; assistente INATEL; seguro de 
viagem.

Não inclui: taxa de serviço (10€); taxas locais; 
quaisquer serviços não mencionados.

Praia em Roquetas de Mar, Espanha
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CAPITAIS ANDALUZAS 
2 A 9 JUNHO
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO | 
AVEIRO 

9 A 16 JUNHO
COIMBRA | LEIRIA | SANTARÉM

16 A 23 JUNHO
LISBOA | SETÚBAL | ÉVORA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | SEVILHA
Saída em direção a Sevilha, com almoço livre 
em circuito. Jantar e alojamento em hotel de 
3*.
 
2º DIA – SEVILHA 
De manhã, saída para visita guiada a Sevilha, 
a capital da Andaluzia. Esta é a cidade mais 
populosa, tendo o rio Guadalquivir como eixo 
central e o único porto fluvial de Espanha. 
Em Sevilha, passaremos pelos pontos mais 
importantes da cidade, tais como a Expo 92, 
a Expo 29, a Plaza de España, os Jardines 
de Murillo, a Puerta de Jerez, entre outros. 
Continuaremos a visitar o centro monumental 
da cidade, formado pela catedral, os Reales 
Alcázares e o Arquivo das Índias, bem como 
o conhecido Bairro de Santa Cruz, a Basílica 
da Virgem Macarena, o Bairro de Triana e as 
suas ruas comerciais mais representativas. 
Regresso ao hotel para almoço. De tarde, fa-
remos um passeio de barco pelo rio Guadal-
quivir. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

3º DIA – SEVILHA | CARMONA | RUÍNAS DE 
ITÁLICA | SEVILHA
De manhã, saída em direção a Carmona, 
uma cidade pitoresca que se destaca pela 
sua monumentalidade e pelos vestígios das 
diferentes culturas que a povoaram ao longo 
da sua longa história. As igrejas, os palácios 

e as muralhas da cidade fazem parte do seu 
património artístico, do qual destacamos a 
imponente imagem da sua fortaleza árabe, o 
Alcázar del Rey Don Pedro. Regresso ao hotel 
para o almoço. De tarde, saída para visitar o 
sítio arqueológico da cidade romana de Itáli-
ca, em Santiponce, a meio caminho entre Se-
vilha e Alcalá del Río, muito próximo das rotas 
que ligavam à área de exploração de minérios 
da Serra Norte de Sevilha e Huelva. Itálica 
desempenhou um importante papel estraté-
gico, tanto político-militar quanto económico, 
durante o alto Império Romano. Atualmente, 
este sítio arqueológico mostra aos visitantes 
um esplêndido anfiteatro romano, no qual se 
pode percorrer o traçado histórico e verificar 
o que foram as suas ruas e conhecer as suas 
casas, edifícios públicos, objetos de arte e 
utensílios da vida quotidiana utilizados pelos 
seus habitantes de outrora. Regresso ao ho-
tel, jantar e alojamento.  

4º DIA – SEVILHA | CÓRDOBA | GRANADA 
Saída para visita de dia inteiro a Córdoba, 
localizada nas margens do rio Guadalquivir. 
Conserva, no seu centro histórico, muitos 
bairros de ruas estreitas e pátios que lem-
bram a era muçulmana. Visitaremos a gran-
de mesquita convertida em catedral, um belo 
exemplo da fusão da cultura islâmica e cristã, 
e uma das mais belas e únicas da Europa. A 
ponte de origem romana, as igrejas góticas e 
mudéjar, os seus conventos barrocos e outras 
riquezas monumentais fizeram com que fosse 
declarada Património da Humanidade pela 
UNESCO. Córdoba, capital cultural, política 
e administrativa de Al-Andalus, foi durante o 
século X uma das cidades mais importantes 
do ocidente, juntamente com Roma e Cons-
tantinopla. Almoço em restaurante local. Se-
guiremos até Granada. Jantar e alojamento 
em hotel de 3*.

5º DIA – GRANADA | SANTA FÉ | GRANADA
De manhã, saída para visita guiada a Grana-
da, um impressionante legado andaluz que 

soma as joias arquitetónicas da renascença 
aos mais modernos edifícios do século XXI. 
Destaque para os principais pontos turísticos 
da cidade, como a Capela Real, a catedral, 
o Albaicín (também declarado Património da 
Humanidade), o Mosteiro de San Jerónimo 
e o túmulo dos Reis Católicos, entre outros. 
Visitaremos o Alhambra, Património da Hu-
manidade, uma obra-prima da arte árabe, 
um grandioso complexo de palácios rodeado 
por belos jardins e um dos monumentos mais 
visitados de todo o mundo. Regresso ao ho-
tel para o almoço. À tarde, visita a Santa Fé, 
conhecida como o "berço hispânico" por ter 
sido o lugar onde os reis católicos culmina-
ram a reconquista e onde os monarcas assi-
naram com Cristóvão Colombo, o navegador, 
as capitulações que financiaram a viagem à 
descoberta da América. A cidade velha foi 
declarada como Conjunto Histórico-Artísti-
co, possui edifícios e monumentos de grande 
valor arquitetónico. Os portões da cidade, a 
Igreja da Encarnação, a Ermida dos Gallegos 
ou Senhor da Saúde, e o convento barroco 
dos Agostinianos, completam um itinerário 
interessante. Regresso ao hotel. Jantar e alo-
jamento.

6º DIA – GRANADA
Dia inteiramente livre para atividades de cará-
ter pessoal. Regime de pensão completa no 
hotel.

7º DIA – GRANADA | MÉRIDA 
De manhã, saída em direção a Mérida. Che-
gada ao hotel de 4*. Almoço. De tarde, saída 
para visita à cidade Património da Humani-
dade, Mérida. Situada nas margens do rio 
Guadiana, esta foi uma das cidades mais 
brilhantes do Império Romano. São vários os 
legados do passado, tais como o teatro e o 
anfiteatro romanos, entre outros. Entraremos 
pela ponte romana, passaremos pela Plaza 
de España, pela rua pedonal de Santa Eulália 
e pelo circo romano. Regresso ao hotel. Jan-
tar e alojamento. 

Vista aérea da Grande Mesquita-Catedral de Córdoba, Espanha
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8º DIA – MÉRIDA | CIDADES DE ORIGEM
Regresso com almoço livre em circuito.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 544€
Suplemento de quarto individual 157€

Inclui: circuito em autocarro; 7 noites de aloja-
mento nos arredores das cidades, em hotéis de 
3*, em Sevilha e Granada, e de 4*, em Mérida; re-
feições: 7 jantares e 6 almoços (inclui almoço em 
restaurante local em Córdoba), com água ou vinho 
incluídos; guia local em Sevilha, Córdoba e Grana-
da; ingressos: Mesquita de Córdoba e Alhambra; 
cruzeiro fluvial no rio Guadalquivir; assistente INA-
TEL; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de serviço (10€); taxas locais; 
quaisquer serviços não mencionados.

POR AQUI PASSOU 
PORTUGAL 
ZAMORA | ALCANIZES | TORDESILHAS

6 A 9 JUNHO
LISBOA | SANTARÉM | LEIRIA | COIMBRA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | SALAMAN-
CA | CORESES
Saída com destino a Salamanca. Almoço em 
restaurante. Visita ao centro histórico, com 
passagem pela Plaza Mayor, Catedrais Nova 
e Velha e Casa das Conchas. Visita ao Museo 
Art Nouveau y Art Déco Casa Lis, localizado 
num belo palacete modernista de Salamanca. 
Seguimos para Coreses, em Zamora. Jantar e 
alojamento em hotel.

2º DIA – CORESES | ZAMORA | ALCAÑICES 
| TORO | CORESES
Partida em direção a Zamora para visita à 
cidade. Começamos pela visita à Catedral 
românica, passando depois à Igreja da Mada-
lena, praças Viriato e Mayor e Miradouro Tron-
coso. Terminamos nas ruínas do castelo, evo-
cando o Tratado de Zamora, que deu lugar, 
em 1143, ao aparecimento de Portugal como 
país soberano num ato liderado por D. Afon-
so Henriques e Afonso VII de Castela. Almoço 
em restaurante. Da parte da tarde, saída para 
Alcanizes. Paragem e visita ao centro históri-
co, com evocação do Tratado de Alcanizes, 
assinado em 1297 pelo Rei D. Dinis e Fernan-
do IV de Castela. Este documento cimentou 
a paz entre os reinos de Portugal e Leão e 
Castela. Continuação para Toro. Pequena 
paragem para visita ao centro histórico, com 
passagem pelo Alcáçar. Regresso a Coreses 
para jantar e alojamento.

3º DIA – CORESES | VALLADOLID | TORDE-
SILHAS | CORESES
De manhã, saída para Valladolid. Visita guiada 
pelo centro histórico e pelos seus monumen-
tos mais relevantes. Destaque para a Câma-
ra Municipal, Rua Juan Mambrilla, o Canal 
de Castilla, Casa de Cervantes, a catedral, o 
Convento de Santa Isabel, a Igreja de Santa 
María la Antigua, entre outros. Almoço. Con-

tinuação para Tordesilhas. Aqui visitaremos o 
centro histórico, incluindo o Museu do Trata-
do e o Museu e Centro Didático del Encaje de 
Castilla y Léon, um pequeno museu sobre a 
arte dos bordados. Assinalam-se nesta data 
as comemorações dos 525 anos do Tratado 
de Tordesilhas. Uma oportunidade única de 
estar no local onde se fez História! Jantar e 
regresso a Coreses para alojamento.

4º DIA – CORESES | CIUDAD RODRIGO | 
REGRESSO
De manhã, check-out e saída para visita ao 
centro histórico de Ciudad Rodrigo. Sugeri-
mos visita à Catedral de Santa Maria, à Praça 
da Câmara Municipal ou da Capilla de Cerral-
bo ou ao curioso Museu do Penico. Almoço 
nesta localidade e regresso às origens.

Mínimo de 35 participantes

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 542€
Suplemento de quarto individual 93€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de aloja-
mento em hotel de 4*; refeições: 4 almoços e 3 
jantares, com bebidas incluídas (água, vinho e 
café); visitas guiadas: Catedral Nova e Velha de 
Salamanca, Casa das Conchas, Museu de Art 
Nouveau y Art Déco, Catedral de Zamora, Museu 
da Semana Santa, Casa de Cervantes, Catedral 
de Valladolid, Museu do Mosteiro de Santa Isa-
bel, Igreja de Santa María la Antigua, Museu do 
Tratado, o Museu e Centro Didático dos Borda-
dos; guia cultural; assistente INATEL; seguro de 
viagem.

Não inclui: taxa de serviço (10€); quaisquer servi-
ços não mencionados.

TOLEDO E CUENCA: 
SURPREENDENTES! 
7 A 10 JULHO 
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO | 
AVEIRO | GUARDA

5 A 8 OUTUBRO 
SANTARÉM | LISBOA | SETÚBAL | ÉVORA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | TOLEDO
Saída em direção a Toledo. Almoço livre em 
circuito. Jantar e alojamento em hotel 3*.
 
2º DIA – TOLEDO | CUENCA
De manhã, visita guiada a Toledo, cidade Pa-
trimónio Mundial, de grande importância his-
tórica, cultural e monumental, mas também 
gastronómica. Panorâmica exterior e percur-
so pelo centro histórico com visita à famosa 
Catedral e Igreja de S. Tomé. Almoço entre 
visitas. De tarde, saída para Cuenca. Jantar e 
alojamento em hotel 3*.
 
3º DIA – CUENCA
Visita guiada à cidade. Cuenca situa-se na 
parte oriental da meseta castelhana. São as 
famosas e pitorescas casas colgadas, o ex-lí-
bris da cidade, inserindo-se numa excecional 
paisagem natural e urbana, de uma terra dife-
rente, surpreendente e pouco conhecida. Al-
moço em restaurante local. De tarde, passeio 
à Serra de Cuenca. Visita à “Cidade Encan-
tada”, parque geológico com as suas formas 
originais. Jantar e alojamento no hotel.

Igreja de Santa Maria, Valladolid, Espanha
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4º DIA – CUENCA | REGRESSO 
Regresso com almoço livre em circuito. 
 
Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 396€
Suplemento de quarto individual 109€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de aloja-
mento em hotéis de 3*; refeições: 3 jantares e 2 al-
moços com bebidas incluídas; visitas com guia lo-
cal: Toledo, Cuenca e Serra de Cuenca; ingressos: 
Catedral/Igreja de S. Tomé, Catedral em Cuenca 
e "Cidade Encantada"; assistente INATEL; seguro 
de viagem.

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

A CULTURA E A 
LAVANDA DE  
CASTELA-MANCHA  
// NOVIDADE

11 A 16 JULHO 
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO | 
AVEIRO | GUARDA

SANTARÉM | LISBOA | SETÚBAL | ÉVORA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | GUADA-
LAJARA
Saída em direção a Guadalajara. Almoço livre 
em circuito. Jantar e alojamento em hotel de 
4*.

2º DIA – GUADALAJARA | ALCALÁ DE HE-
NARES | GUADALAJARA
Pela manhã, visita guiada à cidade de Guada-
lajara, com entrada em alguns dos monumen-

tos mais emblemáticos da cidade: Palácio do 
Infantado, Igreja de Santiago, Palácio de An-
tonio de Mendoza, Concatedral de Santa Ma-
ria, Salão Chinês, entre outros. Almoço entre 
visitas. De tarde, visita a Alcalá de Henares, 
cidade do nascimento do célebre Miguel de 
Cervantes, autor de D. Quixote de La Man-
cha. Aqui, contemplaremos vários pontos de 
interesse: Universidade de Alcalá (fundada no 
século XV), Casa Cervantes, catedral, Palácio 
de Laredo, entre outros. Regresso a Guadala-
jara para jantar e alojamento.

3º DIA – GUADALAJARA | TORIJA | BRIHUE-
GA, O JARDIM DA ALCARRIA | GUADALA-
JARA
De manhã, partida para Torija, conhecida 
como a “Porta da Alcarria”. Visita à cidade 
e ao seu castelo medieval. Continuação até 
Brihuega, vila que o Prémio Nobel de Litera-
tura, Camilo José Cela, chamou “O Jardim 
da Alcarria”. Visita à cidade, com os Jardins 
da Real Fábrica de Paños, o Castelo de Peña 
Bermeja, as cuevas árabes e uma destilaria. 
Ida a um dos campos de lavanda da região, 
que por esta ocasião exalam perfumes e ofe-
recem graciosas panorâmicas floridas. Almo-
ço entre visitas. Em hora a combinar, regresso 
a Guadalajara. Jantar e alojamento.

4º DIA – GUADALAJARA | PASTRANA | BU-
DIA | MIRADOR DE ALOCÉN | GUADALA-
JARA
Partida para Pastrana, vila medieval conhe-
cida pelos conventos fundados por Santa 
Teresa de Jesus. Visita ao Bairro Medieval, à 
Praça dos Cuatro Caños, ao exterior do Pa-
lácio Ducal, onde morou a Princesa de Éboli, 
e à Colegiata do século XV, com uma impor-
tante coleção de tapetes do rei Afonso V de 
Portugal. Almoço, seguido de visita à vila de 
Budia, possuidora de um centro histórico ca-
racterístico, passando pela Praça Maior, pelo 
exterior do Convento dos Carmelitas e pela 

Igreja de São Pedro. Continuação até ao Mi-
rador de Alocén, onde pode observar o “Mar 
de Castela”, um impressionante conjunto das 
represas do rio Tejo. Regresso a Guadalajara 
para jantar e alojamento.

5º DIA – GUADALAJARA | SIGÜENZA | 
ATIENZA – A ROTA DE MIO CID | GUADA-
LAJARA
Visita matinal a Sigüenza, uma espetacular 
cidade senhorial. Passeio pelo bairro medie-
val, onde visitaremos o exterior da Igreja de 
Santiago (século XII), a Casa do Doncel, o 
Castelo dos Bispos (atual Parador), o bairro 
renascentista com o interior da catedral (iní-
cios do século XII) e o bairro neoclássico. Al-
moço seguido de visita à vila de Atienza, na 
serra Guadalajara. Este foi o local de paragem 
de Mio Cid no caminho para o seu desterro. El 
Cantar del Mio Cid é o poema épico espanhol 
mais antigo de que há registo. Segundo a tra-
dição medieval, os poemas populares eram 
passados de geração a geração, podendo 
ser modificados nesse processo, já que eram 
cantados em público por menestréis (ou jo-
grais). Destaque ainda para o Museu de Arte 
Sacra, as igrejas românicas e o castelo. Re-
gresso para jantar e alojamento.

6º DIA – GUADALAJARA | ÁVILA | REGRES-
SO
De manhã, regresso. Almoço no Parador de 
Turismo de Ávila, imponente cidade amura-
lhada, considerada Património da Humanida-
de pela UNESCO. 

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 695€
Suplemento de quarto individual 175€

Inclui: circuito em autocarro de turismo; 5 noites 
de alojamento em hotel de 4*; refeições: 6 almo-

Campo de lavanda, Brihuega, Espanha
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ços (incluindo 2 almoços em Paradores) e 5 jan-
tares; bebidas às refeições (água e vinho); visitas 
guiadas: Guadalajara, Alcalá de Henares, Torija, 
Brihuega, Pastrana, Budia, Sigüenza e Atienza; 
ingressos: Salão Chinês, Capela de Luís de Luce-
na, Universidade e Catedral em Alcalá, Castelo de 
Torija, Castelo de Peña Bermeja, Jardins da Real 
Fábrica de Paños, grutas árabes e destilaria, Co-
legiata e Museu dos Tapetes, Igreja de São Pedro, 
Casa do Doncel, catedral e museu em Sigüenza e 
Museu de Arte Sacra em Atienza; assistente INA-
TEL; seguro de viagem.

Não inclui:  taxa de serviço (10€); quaisquer servi-
ços não mencionados.

CARTAGINESES  
E ROMANOS 
CULTURA NA COSTA CÁLIDA 

20 A 27 SETEMBRO (via Ciudad Real)
SANTARÉM | LISBOA | SETÚBAL | ÉVORA

25 SETEMBRO A 2 OUTUBRO 
(via Madrid)
BRAGANÇA | VILA REAL | VISEU | GUARDA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | CIUDAD 
REAL OU MADRID
Partida com destino a Ciudad Real ou Madrid. 
Almoço livre em circuito. Jantar e alojamento 
no hotel de 4*.
 
2º DIA – CIUDAD REAL OU MADRID | CAR-
TAGENA
De manhã, visita panorâmica de Ciudad Real 
ou Madrid, e continuação da viagem. Almo-
ço incluído em circuito na rede Paradores de 
Espanha. Chegada a Cartagena para jantar e 
alojamento no hotel.
 
3º DIA – CARTAGENA
Estada em regime de pensão completa. De 
manhã, visita a Cartagena com guia local e 
entrada no Teatro Romano. Tarde livre.  Pode-
rá assistir, sempre que desejar e ao longo dos 
dias da sua estada, ao Festival Cartagineses 
e Romanos. Experiencie uma aula de história 
ao vivo. Ou, se preferir, faça praia e usufrua de 
umas merecidas férias nas areias brancas e 
douradas da Costa Cálida. Alojamento.
 
4º DIA – CARTAGENA | CARAVACA DE LA 
CRUZ | CARTAGENA
Saída, pela manhã, para visita de dia comple-
to a Caravaca de la Cruz. Considerada como 
uma das cinco cidades santas do mundo, 
destino para peregrinos e viajantes que pro-
curam um destino inspirador, diferente e, so-
bretudo, agradável. Almoço em restaurante 
local. Visita ao Museu dos Cavalos do Vinho. 
Regresso para jantar e alojamento.

5º DIA – CARTAGENA | MÚRCIA | CARTA-
GENA
Pensão completa no hotel. De manhã, partida 
para Múrcia, uma cidade multicultural, onde 
se vive na rua e onde a tradição e a vanguar-
da convivem em perfeita harmonia, imensos 
monumentos religiosos e lojas de artesanato 
à base de prata e tecidos. Visita à cidade com 
guia local e entradas no casino. Alojamento.

6º DIA – CARTAGENA | LA MANGA DEL 
MAR MENOR | CARTAGENA
Pensão completa no hotel. Durante a manhã, 
visita a La Manga del Mar Menor, famosíssima 
estância balnear do país de nuestros herma-
nos. Trata-se de um autêntico paraíso para os 
amantes de areias brancas e águas cristali-
nas, encerradas numa curiosa forma orográfi-
ca. Regresso ao hotel. Restante dia livre para 
desfrutar de Cartagena e do Festival Cartagi-
neses e Romanos. Alojamento.

7º DIA – CARTAGENA | TOLEDO
Última manhã livre para desfrutar de Carta-
gena. Almoço. De tarde, saída com destino 
a Toledo. Jantar e alojamento em hotel de 3*.

8º DIA – TOLEDO | CIDADES DE ORIGEM
De manhã, saída para visita panorâmica a To-
ledo. Regresso com almoço em circuito, na 
rede Paradores de Espanha.
 
Mínimo de 35 participantes

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 919€
Suplemento de quarto individual 218€

Inclui: circuito em autocarro; 7 noites de aloja-
mento em hotéis de 4* e 3*; refeições: 7 jantares 
e 7 almoços, com bebidas incluídas (água e vi-
nho); visitas panorâmicas com guia local: Ciudad 
Real ou Madrid, Cartagena, Múrcia, Caravaca de 
la Cruz, La Manga e Toledo; ingressos: Teatro Ro-
mano em Cartagena, casino em Múrcia, Museu 
dos Cavalos do Vinho em Caravaca de la Cruz e 
Catedral de Toledo; assistente INATEL; seguro de 
viagem.

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

ROTA DE D. QUIXOTE 
DE LA MANCHA E DO 
AÇAFRÃO
24 A 29 OUTUBRO 
BRAGANÇA | VILA REAL | VISEU | GUARDA

COIMBRA | LEIRIA | SANTARÉM | LISBOA 

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | CIUDAD 
REAL
Saída em direção a Ciudad Real. Almoço livre 
em circuito. Jantar e alojamento em hotel, em 
Ciudad Real, cidade muito rica historicamen-
te, uma vez que já na Idade Média era habita-
da por cristãos, mouros e judeus.
 
2º DIA – CIUDAD REAL | VILLANUEVA DE 
LOS INFANTES | ALMAGRO | CIUDAD REAL
Visita a Ciudad Real, com destaque para a 
Catedral de Santa Maria del Prado, onde se 
encontra patente uma combinação de estilos 
que vão desde o século XIII ao XIX. A Plaza 
Mayor é o local ideal para experimentar o vi-
nho e o queijo da região de La Mancha. Saída 
para visita da Villanueva de los Infantes, onde 
predomina a arquitetura renascentista e bar-
roca. Porém, o ex-líbris é a casa de D. Diego 
de Miranda, que segundo a lenda foi o famo-
so Canallero del Verde Gabán, cujas façanhas 
foram descritas por Cervantes como sen-
do de D. Quixote de la Mancha. Almoço em 
restaurante. Continuação para Almagro, uma 
das cidades mais importantes desta provín-
cia. Tempo livre no pitoresco centro histórico. 
Regresso a Ciudad Real. Jantar e alojamento.

Anfiteatro Romano, Cartagena, Espanha
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3º DIA – CIUDAD REAL | CONSUEGRA | 
MADRIDEJOS | ALCÁZAR DE SAN JUAN
Pela manhã, partida para Consuegra, para vi-
sita a um campo de açafrão, visita guiada ao 
castelo e a um moinho de vento Bolero. Esta 
pequena localidade vive um ambiente onde a 
Rosa do Açafrão é rainha, e se celebra a dan-
ça e o folclore. Continuação para Madridejos 
para visita ao Museu do Açafrão e Etnográfi-
co, localizado no antigo Convento francisca-
no, aqui podemos aprender sobre o processo 
de cultivo, colheita e venda do ouro vermelho, 
de múltiplos fins gastronómicos, medicinais 
e outros. Almoço em restaurante. Continua-
ção até Alcázar de San Juan, visita da cidade. 
Jantar e alojamento no hotel.
 
4º DIA – ALCÁZAR DE SAN JUAN | ARGA-
MASILLA  DE ALBA | EL TOBOSO |  CAMPO 
DE CRIPTANA | TOLEDO
De manhã, saída para Argamasilla de Alba, 
o célebre local "esquecido". Visita da cidade 
onde o destaque vai para a Casa Medrano (sé-
culo XVI), onde se julga que Cervantes esteve 
preso, a Igreja de São João Baptista (século 
XVI), o Pósito de la Tercia, entre outros monu-
mentos. De seguida, partida para El Toboso, 
localidade onde viveu a Dulcineia, a namora-
da de D. Quixote, e por onde passeava pelas 
paisagens quixotescas de Mora, Tembleque 
e Villacañas (de referir os "silos", vivendas 
subterrâneas ainda em uso atualmente). Em 
El Toboso, visita ao Museu Cervantino, onde 
estão expostas numerosas edições da obra 
Dom Quixote de la Mancha, e visita à Casa de 
Dulcineia. Continuação para Campo de Crip-
tana. Tempo para apreciar a panorâmica dos 
Moinhos de Vento, os famosos “gigantes” que 
D. Quixote corajosamente enfrentou. Visita ao 
Museu Molinos de Vento e das vivendas cue-
va. Almoço em restaurante. Continuação para 
Toledo, Capital da Comunidade Autónoma de 
Castilla-La-Mancha. Jantar e alojamento no 
hotel.

5º DIA – TOLEDO | ESQUIVIAS | TOLEDO
De manhã, visita guiada da cidade de Toledo, 
declarada Património da Humanidade pela 
UNESCO. É praticamente impossível cami-
nhar pelas ruas sem "tropeçar" numa igreja 
mudéjar ou gótica, uma mesquita, um edifício 
de raiz visigótica ou romana, uma sinagoga 
ou um palácio renascentista. Almoço em res-
taurante. De tarde, saída para visitar a Casa 
Museu de Cervantes em Esquivias. A espo-
sa de Miguel de Cervantes era natural desta 
povoação. Aqui residiram ambos numa casa 
típica de construção labriega do século XVI. 
Regresso a Toledo para jantar e alojamento 
no hotel.
 
6º DIA – TOLEDO | CIDADES DE ORIGEM 
Regresso com almoço livre em circuito.
 
Mínimo de 35 participantes.

Nota: A viagem com origem em Bragança rea-
liza-se em sentido inverso, mantendo a totali-
dade dos serviços.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 651€
Suplemento de quarto individual 151€

Inclui: circuito em autocarro; 5 noites de aloja-
mento em hotéis de 3* e 4*; refeições: 4 almoços 
e 5 jantares, com bebidas incluídas (água e vinho); 
visitas com guia local em Toledo, Esquivias, Con-
suegra, Alcázar de San Juan, Argamasilla de Alba, 
El Toboso, Campos de Criptana, Ciudad Real e 
Villanueva de  los Infantes; ingressos: Casa Museu 
Cervantes em Esquivias, Moinho de Vento e Cas-
telo em Consuegra, Museu do Açafrão em Ma-
dridejos, Museu Cervantino e Casa de Dulcineia 
em El Toboso, Catedral de Ciudad Real e Igreja 
de Santo Tomé em Toledo; assistente INATEL; se-
guro de viagem.

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

CIRCUITOS EUROPEUS

QUATRO TESOUROS 
DO ADRIÁTICO 
CROÁCIA | ESLOVÉNIA |  
BÓSNIA-HERZEGOVINA | MONTENEGRO 
// NOVIDADE

25 MAIO A 1 JUNHO 
LISBOA

1º DIA – CIDADE DE ORIGEM | ZAGREB
Comparência no aeroporto para formalidades 
de embarque e partida com destino a Zagreb, 
via cidade europeia. Da parte da tarde, visita 
à capital da Croácia, durante a qual se poderá 
conhecer um pouco mais sobre o seu passa-
do e presente, num passeio pela parte alta e 
baixa da cidade. Destaque para a catedral da 
capital croata, uma simbiose de estilo gótico 
e neoclássico e o maior edifício eclesiástico 
do país, a Praça e Igreja de S. Marcos, com a 
sua cobertura de telhas esmaltadas, a Torre 
Lotrascak, a melhor preservada fortificação 
de Gornji Grad, e a Praça Bana Jelacica, a 
principal da cidade. Jantar e alojamento no 
hotel.
 
2º DIA – ZAGREB | LAGO BLED | LIUBLIA-
NA
Partida em direção ao Lago Bled. Aqui fare-
mos um passeio de barco contemplando pai-
sagens de sonho e o castelo, localizado num 
promontório rochoso com vistas deslumbran-
tes sobre Bled e o seu idílico lago. Almoço na 
zona do castelo. Continuação para Liubliana 
e visita desta localidade medieval nas mar-
gens do rio Liublianica, com os seus nume-
rosos monumentos culturais e históricos, e o 
seu antigo castelo que domina toda a cida-
de. Passagem pelo edifício da Filarmónica da 
Eslovénia (a segunda mais antiga do mundo). 
Durante esta visita passaremos ainda pelos 
principais pontos da capital como o edifício 
da Universidade, a Tromostovje (ponte tripla), 
obra-prima do principal arquiteto eslovano 
Jozef Plecnik, a igreja barroca de Santa Ma-
ria, a antiga Câmara Municipal, a Catedral de 
S. Nicolau, a "Ponte do Dragão", a "Ponte do 
Sapateiro" e o Palácio da Ópera, entre outros. 
Jantar e alojamento no hotel.
 
3º DIA –  LIUBLIANA | RIJEKA | PLITVICE 
De manhã, saída para o porto de Rijeka, a 
terceira cidade da Croácia e o seu maior 
porto. Localizada no golfo do Carnaro, uma 
reentrância do mar Adriático, a sua economia 
depende, em grande medida, do transporte 
marítimo, da construção naval e do turismo. 
Rijeka é ainda a cidade sede do Teatro Nacio-
nal Croata. Almoço panorâmico e continua-
ção para a região dos lagos Plitvice. Jantar e 
alojamento no hotel.
 
4º DIA – PLITVICE | ZADAR | SPLIT
Manhã dedicada à visita do Parque Nacional 
de Plitvice (Património da Humanidade da 
UNESCO). Este parque abrange uma área de 

Moinhos de Vento, Campo de Criptana, Espanha
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quase 300 km2 de esplendor natural de tirar o 
fôlego. São 16 lagos e 92 quedas de água, co-
nhecidos pelas suas cores e pela diversidade 
da fauna e da flora. Percorreremos parte dos 
trilhos pelo interior deste mundo mágico e fi-
nalizamos com um pequeno passeio de barco 
no lago Kozjak. Almoço na região de Plitvice. 
Continuação para Split, com breve paragem 
em Zadar com tempo livre para fotografias ou 
ir lanchar. Jantar e alojamento.
 
5º DIA – SPLIT | TROGIR | SPLIT
Partida para Trogir, um autêntico museu ao 
ar livre, cujo centro histórico amuralhado foi 
considerado Património da Humanidade pela 
UNESCO. Passeio a pé acompanhado de guia 
local, para admirar a presença de todas as 
civilizações que por aqui passaram: Gregos, 
Romanos, Mongóis, Magiares, Venezianos e 
Turcos. Almoço. De tarde, visita a Split, co-
nhecida por albergar a catedral mais pequena 
do mundo. Antes de ser consagrada, conser-
vou os restos mortais do Imperador Diocle-
ciano. Visita a pé, com guia local, ao centro 
histórico, incluindo o Templo de Júpiter e o 
Palácio de Diocleciano (séc. III), património 
da UNESCO. Durante 1700 anos, a residência 
do imperador romano foi transformada intra-
muros num casario surpreendente de ruas e 
vielas onde lojas, bares e até hotéis espreitam 
em cada esquina. No pátio interior de Peristil, 
entre colunas e esfinges egípcias, a sensação 
de estarmos num museu a céu aberto é total, 
e o percurso entre as portas da cidade, a do 
Ouro e a de Ferro, transporta-nos até a Riva, 
o passeio marítimo, onde podemos apreciar 
a valsa dos ferries e dos seus passageiros a 
entrar no porto. Jantar e alojamento. 
 
6º DIA – SPLIT | MOSTAR | MEDJUGORJE | 
DUBROVNIK
De manhã, partida para a Bósnia-Herzegovi-
na. Visita a Mostar, fundada pelos turcos no 
séc. XV. Hoje em dia é um símbolo de coabi-
tação das culturas ocidental e oriental. A sua 
icónica ponte (Património da Humanidade da 
UNESCO) é um dos monumentos mais co-
nhecidos, por ter sido tragicamente bombar-

deada durante a guerra de 1993. Destaque 
para a Mesquita e para a Casa Turca (entra-
da incluída). Almoço em Mostar. Partida para 
Medjugorje, uma aldeia da Bósnia onde su-
postamente em 1981, quatro jovens assistiram 
a uma aparição mariana numa colina, sendo, 
desde então, um dos lugares de peregrinação 
mais visitados do mundo. Breve paragem no 
Santuário de Nossa Senhora também conhe-
cida como Rainha da Paz. Continuação para 
a região de Dubrovnik. No regresso, terá uma 
visão diferente de Dubrovnik: panorâmica ao 
pôr do sol/início da noite. Jantar e alojamento 
no hotel.
 
7º DIA – DUBROVNIK | KOTOR | DUBRO-
VNIK
Classificada Património da Humanidade pela 
UNESCO, Dubrovnik conta com quase 2 kms 
de muralha que a envolve no Adriático. Visi-
ta matinal incluindo o mosteiro Franciscano, 
que alberga a mais antiga farmácia da Croá-
cia. Destaque para a Loggia das Campânulas, 
que deve o seu nome à presença das 4 cam-
pânulas que eram utilizadas para, em caso de 
perigo, chamar a população às armas, Palá-
cio dos Regedores, do séc. XV, sede do poder 
político da República da Ragusa, Catedral de 
Santa Maria Maior e o Porta Pile, a mais im-
portante da cidade. Partida para o Montene-
gro, um pequeno e jovem país que mostra que 
os países não se medem aos palmos no que 
respeita à beleza. Entrada pela charmosa baía 
de Kotor, através de um percurso magnífico 
pelo único fiorde do sul da Europa, um cená-
rio ímpar de montanhas debruçadas sobre o 
mar. Almoço em Kotor. Visita ao centro histó-
rico desta cidade medieval muralhada, que in-
tegra a lista do Património da Humanidade da 
UNESCO. Regresso para jantar e alojamento 
em Dubrovnik.
 
8º DIA – DUBROVNIK | REGRESSO
Manhã livre em Dubrovnik. Almoço livre. 
Transfer para o aeroporto. Formalidades de 
embarque e partida em voo de regresso. 
 
Mínimo de 40 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.695€
Suplemento de quarto individual 355€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Zagreb e Dubrov-
nik | Lisboa com escala; circuito em autocarro; 7 
noites de alojamento em hotéis de 4*; refeições: 
6 almoços e 7 jantares; taxas de turismo; guia 
local em português (ou espanhol) para visitas a: 
Zagreb, Bled, Ljubljana, Plitvice, Split, Trogir, Mos-
tar, Dubrovnik e Kotor; entradas: Parque Nacional 
Plitvice, Catedral e Templo de Júpiter em Split, 
Casa Turca em Mostar, Mosteiro Franciscano em 
Dubrovnik e centro histórico de Kotor; passeio de 
barco no lago Bled e no lago Kozjak; taxas de avia-
ção de Lisboa (187€); assistente INATEL; seguro 
de viagem.

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

O MELHOR DA SUÍÇA 
COM GLACIER EXPRESS 
// NOVIDADE

8 A 13 JUNHO
LISBOA | PORTO | FARO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | ZURIQUE 
Comparência no aeroporto. Formalidades 
de embarque e partida em voo com destino 
a Zurique. Chegada e transfer para almoço 
em restaurante. Breve passeio pedestre pelo 
centro desta cidade, nas margens do calmo e 
belo rio Limmat, passando pelos seus bairros 
medievais, catedral, Igreja de Maria, a famosa 
Bahnhofstrasse e o lago de Zurique. Esta é a 
maior cidade da Confederação Helvética e o 
maior centro financeiro do país. Zurique já foi 
considerada em índices internacionais como 
a cidade com melhor qualidade de vida do 
mundo. Jantar e alojamento em hotel de 4*. 

2º DIA – ZURIQUE | SCHAFFHAUSEN | ZU-
RIQUE
Pela manhã, partida em direção a Schaffhau-

Forte Lovrijenac e Bokar, Dubrovnik, Croácia
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sen, cidade nas margens das Cataratas do 
Reno.  Visita a esta encantadora cidade com 
almoço em restaurante local. Após o almo-
ço, pode apreciar o maravilhoso e poderoso 
espetáculo da natureza que são as cascatas 
deste grande rio que nasce na Suíça e desa-
gua na Holanda, perto de Roterdão. Tempo 
livre para visitas de caráter pessoal. Regresso 
a Zurique para jantar e alojamento no hotel.

3º DIA – ZURIQUE | CHUR | SAINT MORITZ 
De manhã, transfer para a estação dos com-
boios de Zurique. Viagem de comboio até 
Chur, onde faremos transbordo para apanhar 
o comboio rético, de cor vermelha, até à fa-
mosa estância de St. Moritz, atravessando 
a espetacular Quebrada Albula. A Linha de 
Albula (Património Mundial da UNESCO) per-
tence à Ferrovia Rética de bitola métrica que 
circula no cantão suíço dos Grisões. O seu 
nome provém do facto de passar pelos Alpes 
de Albula. Almoço livre. Transbordo em Chur 
para nova viagem até St. Moritz, estância alpi-
na de luxo, conhecida pela prática de despor-
tos de inverno (albergou os Jogos Olímpicos 
em duas ocasiões). Transporte para o hotel. 
Jantar e alojamento. 

4º DIA – SAINT MORITZ | GLACIER EX-
PRESS | ZERMATT  
Transporte para a estação dos comboios de 
St. Moritz. Início da viagem no Glacier Ex-
press de St. Moritz até Zermatt. A viagem 
será efetuada em carruagem com janelas 
panorâmicas para melhor desfrutar da incrí-
vel e romântica paisagem alpina: os bosques 
densos, os picos coroados de neves eternas, 
riachos que escorrem impetuosamente atra-
vés das montanhas e povoações tiradas de 
autênticos postais ilustrados. Almoço a bor-
do. Chegada a Zermatt, situada no sopé do 
Monte Cervino para jantar e alojamento.

5º DIA – ZERMATT | VISP | ZURIQUE
De manhã, tempo livre em Zermatt. É aqui 

que a essência do esqui e dos famosos Alpes 
suíços se revela. Opcionalmente poderá subir 
em funicular ao Gorner-grat (a 3089 metros de 
altitude) de onde terá uma vista extraordiná-
ria. Almoço livre. Em hora a indicar, regresso 
de comboio de Zermatt, passando por Visp, 
até Zurique. Transporte para o hotel no cen-
tro. Jantar e alojamento.

6º DIA – ZURIQUE | REGRESSO
Manhã livre em Zurique, que se afirma como 
uma localidade privilegiada aos pés dos Al-
pes. Aproveite para explorar as famosas lojas 
da Bahnhofstrasse, conhecida como um dos 
destinos de compras mais conceituados da 
Europa, bem como o centro antigo de Zuri-
que, com inúmeros restaurantes e cafés char-
mosos. Almoço livre. Em hora a combinar, 
transfer para o aeroporto. Formalidades de 
embarque partida em voo de regresso. 

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.854€
Suplemento de quarto individual 272€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Porto ou Faro | 
Zurique | Lisboa ou Porto ou Faro; taxas de avião 
de Lisboa: 49€; circuito em autocarro; 5 noites de 
alojamento em hotel 4*; refeições: 3 almoços e 5 
jantares; bilhetes para os seguintes percursos de 
comboio: Zurich > Chur > St. Moritz (2ª classe); St. 
Moritz > Zermatt  (Glacier Express – 2ª classe em 
carruagem com janelas panorâmicas) e Zermatt > 
Visp > Zurich (2ª classe); guias locais em Zurique 
e Schaffhausen, em português; entrada para ob-
servação das cascatas do Reno; taxas de cidade 
em St.Moritz e Zermatt; guia INATEL; seguro de 
viagem.

Não inclui: taxa de serviço (10€); bebidas às re-
feições; taxas de cidade em Zurique (aproxima-
damente 2,5 francos suíços por pessoa/noite), a 
pagar localmente; quaisquer serviços não men-
cionados. 

GRANDE CIRCUITO  
DA ITÁLIA CLÁSSICA  
9 A 21 JUNHO 
LISBOA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | MILÃO
Comparência no aeroporto. Formalidades de 
embarque e partida em voo com destino a Mi-
lão. Desembarque e almoço em restaurante, 
seguido de city tour na capital económica e 
do design em Itália. No centro desta grande 
cidade são de assinalar o fantástico Duomo, 
as Galerias Vittorio Emanuelle e o Castelo 
Sforzesco, testemunhos da sucessão de fa-
mílias nobres na cidade, que contribuíram 
para o seu papel de destaque em Itália e na 
Europa. Algum tempo livre para visitas indi-
viduais. Jantar e alojamento em hotel 4* nos 
arredores de Milão.
 
2º DIA – MILÃO | SIRMIONE | LAGO DI GAR-
DA | VERONA
Partida para Verona com paragem em Sirmio-
ne. Nas margens do azul Lago di Garda, Sir-
mione alonga o seu casario numa estreita pe-
nínsula que termina nas ruínas da vila romana 
de Catullo. As paisagens deslumbrantes e 
palacetes de férias vão fazê-lo sonhar. Almo-
ço em restaurante. Tempo livre para passeio 
pelas suas ruas e pelo seu castelo com vista 
sobre o lago e montanhas. Continuação para 
Verona. Jantar e alojamento em hotel de 4*.
 
3º DIA – VERONA | VENEZA MESTRE
Pela manhã, visita com guia pelo centro da 
belíssima cidade de Verona, que nos recebe 
com a Piazza Bra, a imponente Arena Roma-
na e a Piazza Erbe, rodeada de belos edifícios 
todos nas proximidades da “casa da Julieta”. 
Almoço e tempo livres. Partida para Veneza. 
Jantar e alojamento no hotel.
 
4º DIA – VENEZA MESTRE | VENEZA | VE-
NEZA MESTRE
De manhã, partida para Veneza em barco 
(Tronchetto). À chegada, iremos fazer um tour 
guiado desta cidade de inúmeros e famosos 
atrativos como a Praça de S. Marcos com o 
seu campanário e a sua imponente basílica, 
os canais e as gôndolas. Almoço livre. Tarde 
livre. Ao fim da tarde, regresso ao hotel de 
barco, desde a Praça de S. Marcos, para jan-
tar e alojamento.
 
5º DIA – VENEZA MESTRE | PÁDUA | BO-
LONHA
Saída para Pádua. Que melhor bênção, do 
que a de visitar Pádua no dia dedicado a San-
to António? Paragem na cidade onde se en-
contra a Igreja de Santo António. Algum tem-
po livre para atividades de caráter pessoal. 
Continuação para Bolonha. Almoço livre entre 
visitas. Visita guiada para conhecer a capital 
gastronómica de Itália, cujo nome recorda di-
versas especialidades culinárias conhecidas 
de todos nós. Jantar e alojamento no hotel.
 
6º DIA – BOLONHA | ASSIS | ROMA
Partida para Assis, cidade importante para 

Glacier Express, Suíça
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os peregrinos e não só. Visita com guia, para 
conhecer locais de renome, como a Basílica 
de São Francisco e várias igrejas entre ruas 
medievais carregadas de História. Almoço em 
restaurante e algum tempo livre antes da par-
tida para Roma. Jantar e alojamento no hotel.
 
7º DIA – ROMA
Visita guiada de dia inteiro. Começaremos 
pelos lugares mais emblemáticos da “Cidade 
Eterna”, como a Fontana de Trevi, a Piazza 
Navona, com fontes de mármore esculturais, 
e a Piazza di Spagna, com a escadaria monu-
mental coroada pela Igreja de Trinità dei Mon-
ti. Almoço livre. Visita ao Coliseu de Roma. Só 
assim, a partir de dentro, poderemos admirar 
a grandiosidade da Roma Antiga. Oportuni-
dade de ver ainda, ali ao lado, nas ruínas do 
antigo Fórum, ponto de encontro na Antigui-
dade, os visíveis vestígios dos edifícios que 
aí surgiram e onde foram construídas diver-
sas igrejas paleo-cristãs. Todo este conjunto 
é fechado pela Piazza Venezia, onde o mo-
numento a Vittorio Emanuele se destaca de 
todos os outros pelas suas dimensões e cor 
branca. Algum tempo livre antes do jantar e 
alojamento no hotel.
 
8ºDIA – ROMA | VATICANO | CASTEL GAN-
DOLFO | ROMA
De manhã, visitaremos o Vaticano, centro es-
piritual e simbólico da Cristandade e moradia 
do Papa sob a proteção da Basílica de São 
Pedro. Visita aos Museus do Vaticano, com 
o seu acervo magnífico colecionado pelos 
Papas ao longo dos séculos. Destaque para 
a Capela Sistina decorada com os frescos 
deslumbrantes de Miguel Ângelo e de outros 
artistas do Renascimento. Almoço em res-
taurante. De tarde, continuação da visita a 

Castel Gandolfo, um pequeno oásis de calma 
conhecido por albergar a residência de verão 
dos Papas. Regresso para jantar e alojamento 
em Roma.
 
9º DIA – ROMA | SIENA | FLORENÇA
Partida para Florença, com paragem em Sie-
na – uma das mais encantadoras cidades me-
dievais da Toscânia. Visita guiada. Almoço em 
restaurante. Algum tempo livre e partida para 
a cidade do Renascimento: Florença. Jantar e 
alojamento no hotel.
 
10º DIA – FLORENÇA | PISA | FLORENÇA
De manhã, passeio matinal pelo centro his-
tórico de Florença, com guia em português, 
que nos dará a conhecer a monumentalidade 
e beleza que os vários artistas deram a esta 
cidade. Oportunidade para admirar a enorme 
catedral, cuja cúpula de Brunelleschi domina 
a cidade. Conheça também a Piazza della 
Signoria e as suas famosas estátuas, a fonte 
de Neptuno e ainda a afamadíssima Ponte Ve-
lha, com lojas e ourivesarias sobre o rio Arno. 
Almoço em restaurante. De tarde, excursão a 
Pisa, com paragem no denominado “Campo 
Santo”, onde se encontra não só a catedral, 
mas também a torre inclinada mais famosa 
do mundo. Regresso ao hotel para jantar e 
alojamento.
 
11º DIA – FLORENÇA | CINQUE TERRE | 
GÉNOVA
Saída bem cedo em direção a La Spezia. Pas-
seio de barco pelas famosas Cinque Terre, 
construídas ao longo da costa do Mediterrâ-
neo, constituem um dos mais belos postais 
de Itália. Paragem em Riomagiore. Almoço 
livre em Monterosso.  Em hora a combinar, 
regresso de barco, desde Monterosso até La 

Spezia, de onde seguimos para a região de 
Génova através das belas paisagens da Ligú-
ria. Jantar e alojamento.
 
12º DIA – GÉNOVA | MILÃO
Pela manhã, city tour da cidade de Génova, 
apelidada a “Soberba”. Oportunidade para 
conhecer a zona do porto, o centro histórico 
com palácios, Património da UNESCO, e ad-
mirar a cidade que cresceu nos montes em 
redor e que prosperou graças ao seu porto. 
Almoço livre. Tempo livre para passeios e visi-
tas individuais antes da partida para a região 
de Milão. Jantar e alojamento no hotel.
 
13º DIA – MILÃO | CIDADES DE ORIGEM
Manhã livre para atividades de caráter pes-
soal. Transporte para o aeroporto, formalida-
des de embarque e partida em voo de regres-
so.
 
Mínimo de 31 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 2.205€
Suplemento de quarto individual 417€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Milão | Lisboa; cir-
cuito em autocarro; 12 noites de alojamento, em 
hotéis de 4* semi-centrais; refeições: 6 almoços 
e 12 jantares; auriculares para todo o circuito; city 
tour meio-dia com guias locais de língua portu-
guesa (ou espanhola) em Milão, Sirmione, Verona, 
Veneza, Bolonha, Assis, Vaticano, Castel Gandol-
fo, Siena, Florença, Pisa e Génova; visitas de dia 
completo com guias locais de língua portuguesa 
(ou espanhola) em Roma e Cinque Terre; entradas: 
Duomo de Milão, Igreja de Santo António, Basílica 
de S. Francisco de Assis, Coliseu de Roma e Mu-
seus do Vaticano (com Capela Sistina); cruzeiro de 
acesso a Veneza: Tronchetto | Veneza | Tronchet-

Vista de Florença, Itália
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to; taxas de aviação de Lisboa: 135€; passeio de 
barco Cinque Terre: La Spezia | Monterosso | La 
Spezia; assistente INATEL; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de serviço (10€); bebidas às re-
feições; taxas de cidade (a pagar diretamente em 
cada hotel); quaisquer serviços não mencionados. 

OS INCRÍVEIS FIORDES 
DA NORUEGA
6 A 13 DE JULHO 
LISBOA

1º DIA – LISBOA | OSLO
Comparência no aeroporto. Formalidades 
de embarque e partida em voo com desti-
no a Oslo. Chegada e transfer para o centro 
da capital norueguesa, almoço e visita pa-
norâmica pela City of Tigers, onde poderá 
observar o Parque Frogner e as esculturas 
de granito e bronze realizadas por Gustav 
Vigeland na 1ª metade do século XX, com 
destaque para um impressionante bloco de 
granito com cerca de 17 metros de altura, 
onde aparecem esculpidas mais de 100 figu-
ras humanas entrelaçadas. Visitaremos tam-
bém a animada rua Karl-Johäns, a Câmara 
Municipal, o Castelo de Akershus, o Palácio 
Real e o Parlamento, entre outros monumen-
tos da cidade. No final, transfer para o hotel. 
Tempo livre para um primeiro contacto com 
a capital da Noruega. Esta cidade combina 
a natureza, representada pelo seu fiorde e 
espaços verdes, com a cultura presente nos 
numerosos museus que nos introduzem aos 
costumes e às tradições norueguesas. Jan-
tar e alojamento em hotel 4*.
 
2º DIA – OSLO | ALESUND
Saída pelas margens do maior lago da Norue-
ga, o Mjosa. Continuação pelo Vale de Gu-
dbrandsdal até Alesund, cidade que, depois 
do incêndio de 1904, foi reconstruída em es-

tilo de Art Nouveau. Almoço livre em circuito. 
Chegada a Alesund e subida ao miradouro 
para desfrutar da maravilhosa vista panorâ-
mica sobre a capital da região de Sunnmore. 
Transfer para o hotel. Aproveite o final da tar-
de para dar um passeio pelo centro da cida-
de. Jantar e alojamento.
 
3º DIA – ALESUND | GEIRANGER | REGIÃO 
DOS FIORDES  
De manhã, embarque num minicruzeiro pelo 
Storfjord e num cruzeiro pelo Geiranger, 
uma das paisagens mais deslumbrantes dos 
fiordes da Noruega, com a impressionante 
cascata das Sete Irmãs, incluída na lista de 
locais classificados como Património da Hu-
manidade pela UNESCO. Desembarque e 
continuação até ao impressionante Glaciar de 
Briksdal, situado no Parque Nacional de Jos-
tedalsbreen. Depois do almoço, realização de 
uma caminhada em comunhão com a nature-
za, rodeado de montanhas, cascatas e uma 
riquíssima vegetação, até chegar à língua do 
glaciar (recomendamos calçado adequado). 
Jantar e alojamento na região dos fiordes.
 
4º DIA – REGIÃO DOS FIORDES | SOGNEF-
JORD | BERGEN
Passeio de barco pelo Sognefjord, também 
conhecido como “Fiorde dos Sonhos”, o se-
gundo maior do mundo depois do Scoresby 
Sund da Gronelândia. Almoço e continuação 
de viagem, passando pelo Vale de Voss, até 
Bergen. Visita panorâmica do velho porto de 
Bryggen e do antigo bairro de comerciantes 
da Liga Hanseática, com as suas construções 
típicas de madeira. Subida, em funicular, à 
colina de Floyfjellet, a partir da qual poderá 
contemplar impressionantes vistas da cidade 
e do seu fiorde. Jantar e alojamento.
 
5º DIA – BERGEN | STAVANGER 
Manhã livre na cidade para atividades de ca-
ráter pessoal. Se assim desejar, poderá fa-
zer uma visita (opcional) à casa de Edvuard 

Grieg, situada num promontório sobre o lago 
Nordas, um dos locais mais bonitos da região, 
e de Gamla Bergen, um interessante museu 
ao ar livre onde se encontram 40 casas em 
madeira, numa referência à arquitetura e vida 
quotidiana do século XVIII ao XX. Almoço 
livre. Sugerimos que aproveite para experi-
mentar algumas das várias alternativas que 
o famoso Mercado do Peixe lhe oferece. De 
tarde, e em hora a indicar, saída pela Rota 
Atlântica, atravessando, em ferry, os fiordes 
de Bjöna e Bokna, as ilhas de Rennesoy e os 
túneis submarinos de Rennfast até chegar a 
Stavanger. Jantar e alojamento. 
 
6º DIA – STAVANGER
Pela manhã, excursão ao mais famoso dos 
fiordes noruegueses: o fiorde de Lyse. Pas-
seio de barco pelo fiorde. Regresso a Stavan-
ger. Tempo livre para almoço (não incluído) no 
centro da cidade. Passeie por esta simpática 
cidade que, com bairros e edifícios construí-
dos em madeira branca, é detentora do en-
canto especial das cidades portuárias. Sta-
vanger é ainda o ponto de partida para ver o 
Preikestolen, mais conhecido pelo Púlpito. É 
o cenário mais característico de todos os fior-
des. Esta visita opcional pode ser efetuada de 
duas maneiras; 1 – Para os mais aventureiros 
e em boa forma física, possibilidade de a efe-
tuar a seguir ao passeio de barco, um passeio 
de montanha (aproximadamente 14km), sen-
do necessário calçado apropriado, boa forma 
física e, em qualquer caso, ótimas condições 
atmosféricas.  2 –  Ou pode também ser efe-
tuada em helicóptero. Jantar e alojamento.

Nota: A realização destas visitas opcionais está 
dependente do número pessoas, das condi-
ções atmosféricas e da disponibilidade de he-
licópteros. O preço destas duas visitas opcio-
nais só é possível saber localmente. 

 
7º DIA – STAVANGER | OSLO 
Saída com destino a Oslo, desfrutando das 

Região dos Fiordes, Noruega
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paisagens espetaculares do sul da Noruega. 
Chegada à capital norueguesa. Almoço e vi-
sita à Península de Bygdoy, ao Museu Viking 
de Oslo, ao Museu do Barco Polar Fram e, por 
último, ao Museu Nórdico de Arte Popular ao 
ar livre. No final das visitas, transfer para o ho-
tel para jantar e alojamento.
 
8º DIA – OSLO | LISBOA   
Pela manhã, transfer para o aeroporto. For-
malidades de embarque e partida em voo de 
regresso. 
 
Mínimo de 30 participantes.
 
// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.857€
Suplemento de quarto individual 378€

inclui: passagem aérea Lisboa | Oslo | Lisboa; 7 
noites de alojamento em hotéis de 3* e 4*; refei-
ções: 4 almoços e 7 jantares; visita e/ou excursões 
com guia local (em português ou espanhol); visitas 
panorâmicas de Oslo e Bergen, com subida em 
funicular a Floyfjellet; visita em Oslo à Península 
de Bigdoy com entradas incluídas no Museu Vi-
king de Oslo, no Museu do Barco Polar Fram e 
no Museu Nórdico de Arte Popular ao ar livre; 
outros locais de interesse comentados pelo guia: 
Alesund, cruzeiro pelo Geiranger, Glaciar de Briks-
dal, cruzeiro pelo Fiorde dos Sonhos, Stavanger e 
Fiorde de Lyse; taxas de aviação de Lisboa (39€); 
assistente INATEL; seguro de viagem.

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

ENCANTOS DO  
BÁLTICO
13 A 21 DE JULHO 
LISBOA | PORTO | FARO | FUNCHAL

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | VARSÓVIA
Comparência no aeroporto. Formalidade de 
embarque e partida em voo para Varsóvia, 

capital da Polónia desde 1596.  Partida para 
uma visita panorâmica do centro histórico: 
a Rota Real, os Monumentos do Gueto e da 
Insurreição, o Túmulo do Soldado Desconhe-
cido, o Monumento a Chopin e o Palacete de 
Belvedere. Conheça a cidade que já viveu dias 
cinzentos, tristes e conturbados, mas que 
agora transborda de alegria pelas suas ruas. 
Passeie pela Cidade Velha e repare nos deta-
lhes delicados das casas cheias de cor. Tudo 
ali foi destruído na Segunda Guerra e refeito 
com tal precisão que, em 1980, a UNESCO, 
declarou a zona como Património Mundial da 
Humanidade. No final da nossa visita transfer 
para o hotel para jantar e alojamento.
 
2º DIA – VARSÓVIA | PARQUE NACIONAL 
DE WIGRY | VILNIUS 
De manhã, saída para o Parque Nacional de 
Wigry, refúgio natural de castores, onde se 
encontra, numa pequena península, o antigo 
mosteiro de Wigry, construído entre os sécu-
los XVII e XVIII. Almoço em restaurante local 
e continuação da viagem até Vilnius, capital 
da Lituânia e cujo centro histórico foi conside-
rado Património da Humanidade pela UNES-
CO em 1994. Chegada e transfer para o hotel. 
Jantar e alojamento.
 
3º DIA – VILNIUS 
Pela manhã, visita panorâmica do maior cen-
tro histórico barroco da Europa, descobrindo 
a Torre de Guedimino, a catedral, a Igreja de 
São Pedro e de São Paulo, a Universidade, 
entre outras atrações. Almoço. De tarde, ex-
cursão a Trakai, a “Cidade sobre a Água”. A 
antiga capital do Grão Ducado da Lituânia 
encontra-se rodeada pelo lago Galve e foi 
fundada no século XIV pelo Duque Kestutis. 
Visita da fortaleza construída para proteger a 
cidade dos ataques dos cruzados. Regresso 
a Vilnius. Jantar e alojamento. 
 
4º DIA – VILNIUS | COLINA DAS CRUZES | 
RUNDALE | RIGA
Saída pela manhã para a Colina das Cruzes, 
importante local de culto católico do país. As 

cerca de 40 mil cruzes, de todos os tama-
nhos e feitios, começaram a ser erigidas no 
séc. XIV, mas foi durante o período soviético 
que estas se multiplicaram numa resposta do 
povo lituano à destruição de cruzes por parte 
do exército soviético e à proibição de as er-
guer neste local. Continuação de viagem para 
cruzar a fronteira com a Letónia. Já em territó-
rio letão, visita do Palácio de Rundale, um im-
ponente monumento construído pelo mesmo 
arquiteto que projetou o Palácio de Inverno 
em S. Petersburgo. Almoço e visita ao interior 
do palácio. Continuação para Riga, capital da 
Letónia. Jantar e alojamento.
 
5º DIA – RIGA 
Da parte da manhã, visita à cidade fundada 
pelo bispo alemão Albert, em 1201. Passeio a 
pé pelo centro histórico, passando por vários 
locais: o Castelo de Riga, a catedral, a Igreja 
de São Pedro, a Porta Sueca, o Monumento 
à Liberdade, entre outros. Almoço. Da parte 
da tarde, visita ao Museu Etnográfico, situado 
nos arredores da cidade, onde poderá obser-
var alguns exemplares de casas de madeira 
antigas. Jantar e alojamento. 
 
6º DIA – RIGA | TALLINN
Neste dia rumamos a Tallinn. Almoço e visi-
ta panorâmica da “Pequena Praga” do norte 
da Europa, com passagem pela câmara, pela 
Igreja de São Olavo de 1267, pelo Castelo de 
Toompea de 1229, atual sede do Parlamento 
estónio, pela Farmácia Municipal, uma das 
mais antigas da Europa, que funciona desde 
1422, pelo Palácio de Kadriorg com o Mu-
seu Estatal de Arte, a Catedral Ortodoxa de 
Domsky, o Mosteiro de São Miguel, entre ou-
tros pontos de interesse. Jantar e alojamento. 
 
7º DIA – TALLINN | HELSÍNQUIA
Em hora a indicar, transfer para o porto de Tal-
linn para realizar uma incrível travessia do Bál-
tico com destino a Helsínquia. Desembarque 
seguido de almoço. À tarde, visita panorâmica 
da capital da Finlândia, com passagem pela 
Igreja Ortodoxa da Trindade, pela Praça do 

Castelo de Trakkai, Lituânia
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Senado, pelo porto e pela Praça do Mercado, 
pela Catedral Luterana de São Nicolau, pela 
Catedral Uspenski em estilo russo-bizantino, 
pelo parque Esplanadi, pela Igreja Temppe-
liaukio, pelo monumento a Sibelius e pela 
Mannerheimintie (a rua mais famosa da cida-
de), entre outros locais. Jantar e alojamento.
 
8º DIA – HELSÍNQUIA
Dia inteiramente livre para atividades de cará-
ter pessoal. Jantar e alojamento. 
 
9º DIA – HELSÍNQUIA | CIDADES DE ORI-
GEM
Pequeno-almoço em bolsa. Transfer para o 
aeroporto. Formalidades de embarque e par-
tida em voo de regresso. 
 
Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.750€
Suplemento de quarto individual 385€

Inclui: passagem Lisboa ou Porto ou Faro ou 
Funchal | Varsóvia e Helsínquia | Lisboa ou Por-
to ou Faro ou Funchal; circuito em autocarro; 8 
noites de alojamento em hotéis de 4*; refeições: 
6 almoços e 8 jantares; guias locais em português 
(ou espanhol); visitas panorâmicas a Varsóvia, Vil-
nius, Riga, Tallinn, Helsínquia, Parque Nacional de 
Wigry e Colina das Cruzes; entradas: Palácio Run-
dale; ingresso para ferry entre Tallinn e Helsínquia; 
serviço de auriculares;  taxas de aviação de Lisboa 
(39€); assistente INATEL; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às refei-
ções; suplementos aéreos para saída do Porto e 
Faro (21€), Funchal (126€); quaisquer serviços não 
mencionados.

NORMANDIA, 
BRETANHA, VALE  
DO LOIRE E PARIS 
// NOVIDADE

20 A 27 DE JULHO 
LISBOA | PORTO | FARO | FUNCHAL

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | PARIS | 
AMIENS
Comparência no aeroporto, formalidades de 
embarque e partida em voo para Paris. Che-
gada, assistência e partida com destino a 
Amiens. Visita panorâmica, destacando-se a 
belíssima Catedral de Notre-Dame, em estilo 
gótico. Jantar e alojamento no hotel.
 
2º DIA – AMIENS | ROUEN | CAEN
Partida em direção a Rouen, a capital da Nor-
mandia, onde se destacam belos edifícios em 
gótico normando e mais de 700 casas típi-
cas, à volta da Igreja de St. Maclou. Mas foi 
na guerra dos cem anos que a cidade contri-
buiu com um dos episódios mais importantes 
da história de França: com apenas 19 anos, 
Joana d’Arc foi aqui julgada e queimada viva, 
na praça do Velho Mercado. Após o almoço 
em restaurante local, percorremos infindáveis 
terras férteis com Caen como destino. Breve 

panorâmica desta cidade. Jantar e alojamen-
to no hotel. 
 
3º DIA – CAEN | PRAIAS DA NORMANDIA | 
MONT SAINT-MICHEL | RENNES
De manhã, partimos em direção à zona cos-
teira da Normandia. Aqui, os vestígios da 
maior invasão por mar na história da huma-
nidade estão ancorados na paisagem e per-
petua na nossa memória o sangrento dia D, 
em que 135.000 homens iniciaram nas praias 
francesas, a libertação da Europa do jugo 
Nazi. Paragem em Arromanches-les-Bains, 
uma das muitas praias eternizadas no dia 6 
de junho de 1944. Aqui, visitamos o Museu 
do Desembarque, um testemunho pungente 
deste sangrento acontecimento da História 
do século XX. Continuação para o Mont Saint- 
-Michel. Almoço em restaurante, após o qual 
visitamos a pé o conjunto arquitetónico, vul-
garmente intitulado “a Maravilha do Mundo 
ocidental”, que, segundo reza a história, terá 
sido erigido a pedido do arcanjo São Miguel, 
no séc. VIII, ao bispo de Avranches. Continua-
mos para Rennes, a estimulante capital da 
Bretanha francesa, cuja riqueza do seu patri-
mónio se deve à grande diversidade de estilos 
e decorações. Da visita panorâmica realça-
mos a parte antiga da cidade, que escapou ao 
grande incêndio de 1720, a Ópera de Rennes, 
a Capela Saint-Yves e o Palácio da Justiça. 
Chegada ao hotel. Jantar e alojamento.
 
4º DIA – RENNES | SAINT-MALO | DINAN | 
RENNES
Pela manhã, partimos para Saint-Malo, típica 
cidade bretã, cujos monumentos e muralhas 
se estendem ao longo de uma costa de ex-
traordinária beleza. Visita panorâmica, acom-
panhada de guia local, a uma das mais belas 

e originais cidades francesas. Destacamos 
as muralhas, cuja construção se iniciou no 
séc. XII e que se mantiveram intactas após os 
bombardeamentos de 1944, o Palácio Saint-
-Malo e o Miradouro de Aleth. Almoço em res-
taurante local. Prosseguimos para Dinan para 
visitar a cidade medieval onde os duques da 
Bretanha chegaram a ter residência. Regres-
so a Rennes, para desfrutar dos bem preser-
vados bairros medievais. Devido à riqueza 
florestal em seu redor, a cidade tem desde 
sempre um dos maiores núcleos de casas em 
madeira em perfeito estado de conservação. 
Embora os seus habitantes tenham como 
língua principal o francês, a preservação da 
cultura bretã e das antigas tradições celtas é 
uma das características da cidade. Jantar e 
alojamento no hotel. 
 
5º DIA – RENNES | VALE DO LOIRE | TOURS
Deixamos a Armórica gaulesa celebrizada 
pelas histórias de Asterix em direção ao vale 
do rio Loire, o mais longo de França, e a pe-
quena vila de Amboise. O almoço será servido 
no restaurante Château “Le Choiseul”, um dos 
muitos locais onde história e requinte se fun-
dem numa só palavra. De tarde, subimos a pé 
ao Castelo Real (visita ao interior) onde paira 
a aura renascentista de Leonardo da Vinci, 
cujos restos mortais aqui repousam, na Cape-
la de St. Humberto. A nossa viagem continua 
para Tours, a robusta e sofisticada cidade que 
cresceu entre dois rios, o Loire e o Cher. Jan-
tar em restaurante local. Alojamento no hotel. 
 
6º DIA – TOURS | CHEVERNY | CHAMBORD 
| PARIS
Partida para visita ao interior do Castelo de 
Cheverny, que inspirou Hergé para a sua 
banda desenhada de Tintin. Almoço em res-

Monte Saint-Michel, Normandia, França
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taurante local. De tarde, visitamos o interior 
do Castelo de Chambord, um dos melhores 
exemplos do renascimento francês. De di-
mensão impressionante, com 440 divisões, 
Luís XIV foi um dos seus famosos hóspedes e 
Molière apresentou aqui pela primeira vez em 
1670 a sua peça Le Bourgois Gentilhomme. 
Em hora a combinar, prosseguimos em dire-
ção a Paris, a intemporal cidade-luz. Jantar 
em restaurante local. Alojamento no hotel. 
 
7º DIA – PARIS
Neste dia, a manhã será preenchida com 
meio-dia de visita panorâmica, com guia lo-
cal, a esta extraordinária metrópole europeia. 
São de destacar o Arco do Triunfo, os Cam-
pos Elíseos, a praça da Concordia, o bairro da 
Ópera, a praça Vendôme, o Museu do Louvre, 
a Catedral de Notre-Dame, o Quartier Latin, 
a Torre de Montparnasse, o Champ de Mars 
e a Torre Eiffel. Almoço em restaurante local. 
De tarde, visita as zonas da Boémia (Pigalle), 
Montmartre, Sacré-Coeur e Place du Tertre 
(Praça dos Pintores de Rua). Jantar em res-
taurante local. Alojamento no hotel.
 
8º DIA – PARIS | REGRESSO
Transfer para o aeroporto. Formalidades de 
embarque e partida em voo de regresso.
 
Mínimo de 30 participantes

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.777€
Suplemento de quarto individual 390€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Porto ou Faro 
ou Funchal | Paris | Lisboa ou Porto ou Faro ou 
Funchal; circuito em autocarro; 7 noites de aloja-
mento em hotéis de 3* e 4*; refeições: 6 almoços 
e 7 jantares; guias locais: em Rouen, Mont Saint- 
-Michel, Saint-Malo, Dinan e Paris; entradas: Cate-
dral de Amiens, Museu do Desembarque em Arro-
manches, Castelo de Amboise (com guia), Castelo 
de Cheverny (com guia), Castelo de Chambord 
(com guia); ingresso para funicular para Montmar-
tre; taxas de aviação de Lisboa (50€); assistente 
INATEL; taxas de cidade; seguro de viagem. 

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às refei-
ções; suplementos aéreos para saída do Porto e 
Faro (23€) e Funchal  (85€), por pessoa; quaisquer 
serviços não mencionados

IRLANDA, TESOURO 
ESMERALDA  
// NOVIDADE

12 A 18 AGOSTO 
LISBOA 

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | DUBLIN | 
KILKENNY
Comparência no aeroporto. Formalidades de 
embarque e partida em voo regular com des-
tino a Dublin. Chegada, desembarque e en-
contro com guia local que nos acompanhará 
durante todo o circuito. Ida para o condado 
de Kilkenny, em direção à sua capital, com 
o mesmo nome, que é considerada a mais 
bem conservada das cidades medievais da 
Irlanda. Tempo livre para almoço entre visitas 

nesta encantadora localidade medieval, es-
pecializada em artesanato e design. Visita ao 
fabuloso castelo, à catedral e à Round Tower 
de Kilkenny. Jantar e alojamento no hotel. 

2º DIA – KILKENNY | CORK | MIDDLETON 
| LIMERICK
De manhã, breve visita a esta cidade medie-
val, com destaque para as típicas ruas e a sua 
catedral medieval. Continuação para Cork, 
situado na costa sul. Apesar de ser a terceira 
maior cidade da Irlanda e o berço da Repúbli-
ca, Cork mantém as características de uma 
pequena cidade. Em termos histórico-cultu-
rais é uma cidade incontornável. Chegada e 
visita panorâmica à cidade de Cork, com des-
taque para o canal e o porto antigo, a rua de 
S. Patrício, a catedral e a zona de compras. 
Cork é também conhecida como a capital 
gastronómica da Irlanda e, neste contexto, 
sugerimos uma visita ao histórico Mercado In-
glês. Almoço em restaurante local.  De tarde, 
visita a uma destilaria de whisky em Middle-
ton, com direito a degustação. Continuação 
em direção ao noroeste para Limerick, uma 
charmosa cidade fundada pelos vikings e 
construída nas margens do rio Shannon. Jan-
tar e alojamento no hotel.

3º DIA – LIMERICK | FALÉSIAS DE MOHER 
| BURREN | GALWAY
Pela manhã, breve visita panorâmica de Lime-
rick. O seu compacto centro histórico é co-
nhecido pela Catedral de Santa Maria, da era 
medieval, pela Praça de S. João, ladeada por 
vivendas georgianas. Destaque para o Cas-
telo do Rei João (séc. XIII) banhado pelo rio 
Shannon. Prosseguimos para uma das atra-
ções mais impressionantes da Irlanda: Cliff 

of Moher, umas deslumbrantes falésias que 
se estendem por 8 kms ao longo da rota do 
Wild Atlantic Way, 214 metros acima do nível 
do mar. É de facto, um cenário de beleza in-
comparável! Almoço em restaurante, antes da 
ida para o Parque Nacional de Burren. Os 100 
kms2 deste parque no noroeste do condado 
Clare, compostos de pedra calcária cársica 
são, efetivamente, uma parte excecional da 
paisagem da Irlanda. Continuação para Gal-
way, cidade universitária banhada pelo Atlân-
tico. Jantar e alojamento no hotel. 

4º DIA – GALWAY | PARQUE NACIONAL 
CONNEMARA | KYLMORE | SLIGO 
De manhã, faremos um breve tour de orien-
tação pelos principais pontos turísticos de 
Galway: o bairro latino, a Quay Street, a Ca-
tedral de São Nicolau, uma bela construção 
medieval, e o Arco Espanhol, antes de rumar 
ao magnífico Parque Nacional de Connemara, 
onde a água, a terra e o ar se reuniram num 
espetáculo de indescritível beleza natural. 
Paramos para visita à abadia Vitoriana de 
Kylemore, uma fantasia neogótica, harmo-
niosamente integrada na aridez da paisagem. 
Almoço em restaurante. Continuação para 
Sligo. Jantar e alojamento no hotel. 

5º DIA – SLIGO | CALÇADA DOS GIGANTES 
| BELFAST
Em hora a indicar, partida em direção à Cal-
çada dos Gigantes. Património Mundial da 
UNESCO, esta formação rochosa com mais 
de 60 milhões de anos atrai milhares de visi-
tantes todos os anos. Almoço em restaurante. 
Continuação em direção a Belfast, a segunda 
maior cidade da Irlanda, depois de Dublin. Pa-
norâmica à chegada da cidade mais impor-

Torre O'Brien, Falésias de Moher, Irlanda
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tante da Irlanda do Norte. Jantar e alojamento 
no hotel.

6º DIA – BELFAST | DUBLIN
Continuação da visita panorâmica à capital 
da Irlanda do Norte, cheia de história e or-
gulho. Passaremos pelos bairros católico e 
protestante, o muro da vergonha, onde se 
encontram os famosos grafites, a Câmara 
Municipal e pelos estaleiros onde foi cons-
truído o Titanic e de onde saiu para fazer a 
sua primeira viagem até Liverpool. Em hora a 
combinar, transporte para Dublin. Almoço em 
restaurante e visita à famosa fábrica da cer-
veja Guiness, com degustação incluída. Não 
é por acaso que finalizamos o nosso tour na 
efervescente e vibrante capital da Irlanda. Ire-
mos ao miradouro do “Gravity Bar”, de onde 
se desfruta da mais interessante vista sobre 
toda a capital. Segue-se um jantar típico com 
música e danças irlandesas. Ida para o hotel. 
Alojamento.

7º DIA – DUBLIN | REGRESSO
Visita matinal a Dublin, fundada no séc. IX 
como um importante pólo viking fora da Es-
candinávia. Visitaremos a Universidade (Tri-
nity College), a antiga biblioteca onde se 
encontra o famoso livro de Kells, manuscrito 
do século IX, produto basilar do movimen-
to monástico irlandês. Continuamos a visita 
vendo o Parlamento, a Dame Street, onde se 
encontra o Castelo de Dublin, as catedrais de 
Christ Church e a de S. Patrício. Tempo livre 
para desfrutar da cidade. Sugerimos a zona 
de Temple Bar, junto ao rio onde a oferta de 
cerveja local (stout) e restauração são vastas. 
Almoço livre. Em hora a combinar, transfer 
para o aeroporto. Formalidades de embarque 
e partida em voo de regresso. 

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.583€
Suplemento de quarto individual 381€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Dublin | Lisboa; 
circuito em autocarro; 6 noites de alojamento em 
hotéis de 4* e 3*; refeições: 5 almoços e 6 janta-
res (incluindo um típico com danças irlandesas); 
visitas com guia local permanente em português; 
ingressos conforme itinerário; taxas de aviação 
de Lisboa (44€); visita a uma destilaria de whisky 
com degustação; visita a uma fábrica de cerveja 
com degustação; assistente INATEL; seguro de 
viagem.

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

Nota: recomendamos que leve passaporte. 

BERLIM, GDANSK E 
VARSÓVIA 
// NOVIDADE

18 A 24 AGOSTO
LISBOA 

Berlim  cativa pela sua variedade fora do co-

mum de atrações turísticas, pela vida cultural-
mente rica e animada, mas ao mesmo tempo 
descontraída. O seu nome tem magia ligado 
ao facto de, inúmeras vezes, ter sido palco da 
História. 

Varsóvia conta-nos um pouco da história 
da Europa Central, sobretudo a dos terríveis 
anos da II Guerra Mundial e a zona antiga é 
classificada Património Mundial. Entre as 
duas capitais iremos fazer um circuito pela 
Europa conhecendo locais de extraordinária 
beleza como, por exemplo, Gdansk, conside-
rada a mais bela cidade da Europa do Norte. 
Esta será uma viagem memorável!

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.249€
Suplemento de quarto individual 218€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Berlim e Varsóvia 
| Lisboa; circuito em autocarro; 6 noites de aloja-
mento em hotéis de 3* e 4*; refeições: 6 almoços 
e 6 jantares; entradas e visitas com guia local con-
forme itinerário; assistente INATEL; taxas de avia-
ção de Lisboa: 35€; seguro de viagem.

Não inclui:  taxa de serviço (10€); bebidas às re-
feições (exceto no último jantar); taxas de cidade; 
quaisquer serviços não mencionados.

Solicite o programa detalhado na sua INATEL 
Local.

CAPITAIS DE  
SONHO E ROMANCE
5 A 11 SETEMBRO 
1 A 7 OUTUBRO 
LISBOA | PORTO | FARO | FUNCHAL

1 A 7 OUTUBRO 
PONTA DELGADA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | BUDAPES-
TE
Comparência no aeroporto. Formalidades de 
embarque e partida em voo com destino a 
Budapeste. Transporte para o hotel. Jantar e 
alojamento em hotel 4*.
 
2º DIA – BUDAPESTE 
De manhã, visita a Budapeste. Visitaremos o 
lado de Buda, com entrada incluída na Igreja 
Matias. Conheceremos ainda o bairro do cas-
telo, a Avenida Andrassy, a Catedral de Santo 
Estêvão, o Bastião dos Pescadores (paragem 
para fotografia) e a Sinagoga (exterior), onde 
faremos uma breve paragem. Almoço em 
restaurante. Restante tempo livre. No final da 
tarde, regresso ao hotel. Saída para um dos 
restaurantes mais belos da cidade: o “Callas”. 
Aqui os cantores de Ópera cantam durante o 
seu jantar. Aprecie um quarteto de cordas e 
um pianista que tocam durante a noite as me-
lodias clássicas de sempre. Desfrute de uma 

Porta de Brandemburgo, Berlim, Alemanha
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noite única de sonho e romance. Regresso ao 
hotel. Alojamento.
 
3º DIA – BUDAPESTE | VIENA
De manhã, visita ao lado Peste. Visita guiada 
ao Parlamento de Budapeste, um monumento 
grandioso, imponente e cheio de história. Visi-
ta ainda ao Mercado Central. Almoço especial 
a bordo de um barco na "Rainha do Danúbio".  
Aprecie o perfil urbano único que a cidade 
oferece a bordo de um cruzeiro que navega 
nas águas deste majestoso rio, de onde terá 
uma perspetiva única do Parlamento. Após 
o almoço, partida para Viena. Chegada para 
check-in no hotel. Jantar em restaurante. Alo-
jamento em hotel 4*.
 
4º DIA – VIENA 
Conheça este mítico e rico destino cheio de 
palácios, igrejas e ruas que nos transportam 
para a sua época de ouro. Visita ao Palácio 
Schönbrunn, morada da Casa Real e resi-
dência da mais famosa imperatriz de todos 
os tempos. Visita panorâmica à cidade, com 
guia local, passando pela Ópera, pela Aveni-
da Ring com os seus monumentos, pela casa 
Hundertwasser (para uma imperdível foto) 
e pelo Castelo Belvedere (onde faremos ou-
tra paragem para fotos nos seus belíssimos 
jardins). Almoço em restaurante. Aproveite a 
tarde para dar um passeio a pé, pois terá al-
gum tempo livre. Em hora a combinar, iremos 
assistir a um concerto de valsas como um 
verdadeiro vienense. Jantar em restaurante e 
alojamento no hotel.
 
5º DIA – VIENA | BRATISLAVA | PRAGA 
Partida para Bratislava, capital da Eslováquia. 
Esta pacata capital europeia possui um pe-
queno, mas interessante centro histórico. A 
cidade situa-se na margem do Danúbio. O 
seu centro testemunha a sua importância: 
palácios da antiga nobreza húngara, casa re-
sidencial de Franz Liszt, de Mozart, entre ou-
tros. Foi aqui que o rei Matias, no séc. XV, teve 
um papel notável no Renascimento húngaro e 
fundou a Faculdade Histropolitana – uma das 
mais importantes da Europa Central. Breve 
passeio a pé, pelo centro, com guia local. Al-
moço em restaurante. Continuação para Pra-
ga. Jantar e alojamento em hotel 4*.
 
6º DIA – PRAGA 
De manhã, começaremos o tour totalmente 
pedonal pelo bairro do Castelo de Hradčany. 
Veremos parte da Catedral de S. Vito e pas-
saremos pelo interior da Ruela de Ouro. De 
seguida, continuaremos pelo bairro chamado 
Lado Pequeno e veremos a muito conhecida 
imagem do Menino Jesus de Praga. Atraves-
saremos uma das mais belas e ricas pontes 
pedonais do mundo: a Ponte de Carlos. A 
visita pedonal termina na praça principal da 
Cidade Velha, onde se encontra o mais an-
tigo relógio astronómico do mundo. Almoço 
numa cervejaria tradicional. De tarde, terá al-
gum tempo livre para desfrutar deste encan-
tador centro histórico, cheio de lojas, motivos 
de interesse e recordações. Ao fim da tarde, 
regresso ao hotel de autocarro, para depois 
assistir a um espetáculo fascinante de Teatro 
Negro. Jantar e alojamento no hotel.
 

7º DIA – PRAGA | CIDADES DE ORIGEM
Manhã parcialmente livre para atividades 
de caráter pessoal. Almoço livre. Em hora a 
combinar, transporte para o aeroporto. For-
malidades de embarque e partida em voo de 
regresso.
 
Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO setembro e outubro

Por pessoa em quarto duplo 1.529€
Suplemento de quarto individual 384€

// PREÇO outubro 
(Partida de Ponta Delgada)

Por pessoa em quarto duplo 1.723€
Suplemento de quarto individual 362€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Porto ou Faro 
ou Funchal | Budapeste e Praga | Lisboa ou Porto 
ou Faro ou Funchal; taxas de aviação de Lisboa 
(43€); circuito em autocarro; 6 noites de alojamen-
to em hotéis de 4*; refeições: 5 almoços e 6 janta-
res; água às refeições; cruzeiro no Danúbio; visitas 
com guias locais em: Budapeste, Bratislava, Viena 
e Praga; ingressos: Castelo Hradčany, Catedral 
de S. Vito e Ruela do Ouro em Praga, Palácio de 
Schönbrunn, em Viena, Parlamento e Igreja Ma-
tias, em Budapeste; ingresso para os espetáculos: 
Teatro Negro (Praga), concerto de valsas  (Viena) e 
assistência ao concerto no “Callas” (Budapeste); 
serviço de auriculares; assistente INATEL; seguro 
de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às re-
feições (exceto no segundo jantar em Budapes-
te – onde estão incluídas e a bordo do cruzeiro 
no Danúbio); suplementos aéreos para saída do 
Porto (24€), Faro (24€) e Funchal (79€) por pessoa 
na viagem de setembro e (89€) na viagem de outu-
bro; quaisquer serviços não mencionados.

Nota: a viagem com origem em Ponta Delgada 
realiza-se em sentido inverso, mantendo a to-
talidade das visitas e serviços previstos, sendo 
apenas adicionado um almoço no último dia. 
As taxas de aviação são de 73€.

COSTA AMALFITANA, 
CALÁBRIA E FESTIVAL 
PEPERONCINO 
// NOVIDADE

7 A 14 SETEMBRO
LISBOA | PORTO

1º DIA – CIDADE DE ORIGEM | NÁPOLES
Comparência no aeroporto. Formalidades 
de embarque e partida em voo regular com 
destino a Nápoles. Assistência e transfer para 
almoço em restaurante em Nápoles. Almo-
ço em restaurante. Da parte da tarde, visita 
pelo centro histórico (património da UNESCO) 
desta carismática cidade, para apreciarmos a 
Piazza del Município, o Castel Nuovo e a Ga-
leria Humberto I, entre outros locais de inte-
resse. Jantar e alojamento em hotel de 4* nos 
arredores de Nápoles.

2º DIA – NÁPOLES | POMPEIA | MONTE 
VESÚVIO | NÁPOLES 
Pela manhã, partida para excursão de dia 
completo. Ao longe vemos os contornos do 
imponente vulcão Vesúvio, que no ano de 79 
d.C. entrou em erupção sepultando a vizinha 
cidade romana de Pompeia (Património Mun-
dial da UNESCO). Visita com guia local deste 
extraordinário núcleo arqueológico, um do-
cumento essencial sobre a vida da antiguida-
de, a qual devemos visitar antes de que seja 
tarde demais! Para compreendermos como 
viveram os seus habitantes há 2.000 anos, 
percorreremos as ruas empedradas e entra-
remos em algumas casas. Almoço seguido de 
prova de vinho local no sopé do Monte Vesú-
vio. Daqui conseguiremos apreciar a beleza 
da paisagem que a Baía de Nápoles, Sorrento 
e a ilha de Capri nos oferecem. Regresso ao 
hotel para jantar e alojamento.

Costa Amalfitana, Itália
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3º DIA – NÁPOLES | ILHA DE CAPRI | NÁ-
POLES 
Neste dia, atravessamos em ferry para a gla-
morosa ilha de Capri. O ambiente que aqui se 
vive é uma mistura de requinte e simplicidade, 
onde o ar perfumado e o clima convidam à 
exaltação dos sentidos dos que aqui esco-
lhem veranear. Chegada e visita de meio dia 
à ilha, com guia local, começando na Marina 
Grande e indo até Anacapri. Almoço e tarde li-
vres para aproveitar o melhor da ilha. Regres-
so em ferry até Nápoles. Jantar e alojamento 
no hotel. 

4º DIA – NÁPOLES | COSTA AMALFITANA | 
AMALFI | NÁPOLES 
Partimos de manhã cedo para a Costa Amal-
fitana (Património da UNESCO). Ao longo da 
viagem, contemplaremos a linda costa com 
os seus altos paredões de rocha que contras-
tam com o azul profundo do Mediterrâneo e 
as lindas vistas da baía sorrentina. Paragem 
em Amalfi, uma das principais Repúblicas 
Marítimas entre os séculos X e XIII e que tem 
uma bela catedral que remonta ao século X.  
Almoço livre para desfrutar da localidade a 
seu bel prazer. Antes do regresso ao hotel te-
remos também uma deliciosa prova de limon-
cello. Jantar e alojamento.

5º DIA – NÁPOLES | CASERTA | SCALEA
De manhã, partida para Caserta. Visita ao im-
pressionante Palácio Real de Caserta (Patri-
mónio da UNESCO), um palácio de estilo bar-
roco, encomendado pelo rei Carlos VII para 
servir de centro administrativo e cortesão do 
novo Reino de Nápoles. Almoço livre entre vi-
sitas. Continuação para a região da Calábria. 
Localizada na parte inferior da bota, é uma 
região da península italiana, cercada por dois 
mares ricos em histórias: os mares Tirreno e 
Jónico. Apesar dos seus mais de 800 kms de 
litoral é uma terra de agricultores. Jantar e 
alojamento em hotel de 4*.

6 º DIA – SCALEA | ARCO MAGNO | ILHA DE 
DINO | SAN NICOLA ARCELLA | SCALEA | 
DIAMANTE | SCALEA 
Excursão de barco que nos irá recolher na 
praia em frente ao hotel. Atravessamos em 
barco para vermos a praia e a gruta de Arco 
Magno, também conhecida por gruta do Sar-
raceno, que se encontra ladeada por rochas 
gigantes num mar belíssimo de cor turquesa. 
Continuação para a ilha de Dino. Terminamos 
o nosso passeio em San Nicola Arcella. Tem-
po livre para desfrutar desta bela localidade e 
da praia. Almoço livre. Continuação para Ma-
ratea, para ver a estátua de Jesus Cristo com 
21 metros de altura situada no Monte San Bia-
gio. Regresso ao hotel para jantar. Em hora a 
combinar, partida para Diamante, onde pode-
rá participar no animado festival dedicado à 
malagueta, o Peperoncino Festival. Regresso 
ao hotel para alojamento.

Nota: recomendamos que leve água, protetor 
solar e chapéu.

7º DIA – SCALEA | NÁPOLES
Check-out e partida para a agitada Nápoles, a 
terceira maior cidade italiana. Esta é a terra de 
São Januário, protetor da peste e patrono da 

cidade. Começamos pelos Túneis de Nápo-
les, uma atração maravilhosa! Construídos no 
século XIX, como uma rota de fuga do Palácio 
Real pelo Rei das Duas Sicílias, Fernando II 
de Bourbon, que tinha receio de ser deposto 
pela população de Sicília e Nápoles, durante 
o período napoleónico. Hoje em dia são um 
autêntico museu e espaço de galerias. De-
pois, continuamos o nosso passeio pelo rico 
centro histórico. Almoço e tarde livres na ci-
dade. Sugerimos que se delicie pela última 
vez com uma autêntica pizza e um vero gelato 
italiano. Jantar de despedida em restaurante 
com música típica napolitana ao serão. 

8º DIA – NÁPOLES | REGRESSO 
Tempo livre até à hora do transfer para o ae-
roporto. Formalidades de embarque e partida 
em voo de regresso.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.198€
Suplemento de quarto individual 133€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Porto | Nápo-
les | Lisboa ou Porto; taxas de avião de Lisboa: 
46€; circuito em autocarro; 7 noites de alojamento 
em hotel 4*; refeições: 2 almoços e 7 jantares (in-
cluindo um especial com música); viagem de ferry 
(Nápoles | Capri | regresso); viagem de barco pela 
costa do Mar Tirreno (Scalea | ilha de Dino | San 
Nicola Arcella); auriculares; guias locais em Nápo-
les, Pompeia, Capri, Caserta, Túneis de Nápoles e 
Costa Amalfitana; passeio em mini-bus na ilha de 
Capri; entradas: Pompeia, Palácio Real de Caserta 
e Túneis de Nápoles; prova de vinhos e de limon-
cello; assistente INATEL; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de serviço (10€); taxas de cida-
de (aproximadamente 2€ por pessoa e por noite 
– pago diretamente no hotel); buffet de saladas no 
restaurante (pagas à parte no hotel, cerca de 3,5€ 
por pessoa / por refeição); bebidas às refeições; 
quaisquer serviços não mencionados.

À DESCOBERTA DE 
BERLIM E VARSÓVIA 
// NOVIDADE

7 A 14 SETEMBRO
LISBOA | PORTO | FARO | FUNCHAL

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | BERLIM
Comparência no aeroporto. Formalidades 
de embarque e partida em voo com destino 
a Berlim. Chegada e transfer para o hotel. 
Check-in e tempo livre para um primeiro con-
tacto com a capital alemã. Jantar e alojamen-
to em hotel de 4*. 

2º DIA – BERLIM
Tour histórico de Berlim, onde iremos ver as 
Portas de Brandemburgo, símbolo do triun-
fo da paz sobre as armas, o Reichstag, sede 
do parlamento alemão, o Memorial do Holo-
causto, o que resta do Muro de Berlim, onde 
descobriremos como dividiu a cidade da 
noite para o dia, o Checkpoint Charlie, local 
onde as Stasi e a CIA se espiaram mutua-
mente e lugar de fugas heroicas,  a Unter Den 
Linden (Universidade de Humboldt), onde os 
livros nazistas foram queimados, e a Praça 
Gendarmenmarkt, onde se encontram as 
igrejas gémeas Deutscher Dom e Französis-
cher Dom. Almoço em restaurante. Restante 
tarde livre. Regresso ao hotel para jantar e 
alojamento.

3º DIA – BERLIM | POZNAN
De manhã, partida para Poznan. Chegada e 
almoço em restaurante. De tarde, visita com 
guia oficial de Poznan. Situada nas margens 
do rio Warta, foi o primeiro bispado da Po-
lónia, em 968. O coração da cidade situa-se 
na Praça do Mercado na Cidade Velha (Stary 

Praça antiga de Poznan, Polónia
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Rynek): um verdadeiro encanto. As pequenas 
casas coloridas geminadas à volta da Câmara 
Municipal formam um postal ilustrado. O edi-
fício da câmara foi construído no século XVI, 
em estilo renascentista, pelo arquiteto italiano 
Giovanni Baptista Quadro. Parece mentira, 
mas é verdade: o caricato relógio da torre tem 
dois cabritos que marcam as horas à cabeça-
da. Jantar em hotel de 4*. 

4º DIA – POZNAN | TORUN | GDANSK
Saída em direção a Torun, conhecida por ser 
a jóia medieval da Polónia. É a cidade que, 
depois de Cracóvia, se encontra melhor pre-
servada. Fundada em 1231 pelos Cavaleiros 
Teutónicos, como base para a evangeliza-
ção da Prússia, foi depois um importante 
centro comercial durante a Liga Hanseática.  
Está inscrita como Património Mundial da 
UNESCO desde 1997. Foi nesta cidade, nas 
margens do Vístula que nasceu Nicolau Co-
pérnico. Visita com guia local. Almoço entre 
visitas e continuação para Gdansk. Jantar e 
alojamento no hotel. 

5 º DIA – GDANSK | SOPOT | GDANSK 
Visita matinal de Gdansk, com guia local. 
Esta cidade é considerada por muitos como 
a mais bonita da Europa do Norte. A cidade 
natal de Lech Walesa apresenta belas casas 
dos antigos comerciantes, a Igreja de Santa 
Catarina, a rua Long Lane, com o prédio gó-
tico da Câmara Municipal, a Corte de Artus, 
um dos edifícios mais bonitos da cidade, e a 
Fonte de Neptuno, no Mercado Long, rodea-
do por pitorescas fachadas de casas renas-
centistas. Almoço em restaurante. Continua-
ção para Sopot, encantadora cidade turística, 
banhada pelo Mar Báltico. Refúgio para os 
ricos e membros da realeza durante séculos, 
a atmosfera exclusiva de Sopot permaneceu 
até à era comunista. A cidade ostenta belas 
praias e resorts de luxo, Sopot também é co-
nhecida pelo maior pontão de madeira da Eu-
ropa, que iremos ver. Regresso para jantar e 
alojamento no hotel. 

6 º DIA – GDANSK  | VARSÓVIA
Partida para Varsóvia. Almoço em restaurante 
e visita de meio dia com guia da capital pola-
ca. Começamos o nosso passeio no Grande 
Teatro de Varsóvia, projetado no século XIX, 
um dos maiores teatros da Europa. Depois, 
paragem junto de um dos mais importantes 
monumentos polacos, o Túmulo do Soldado 
Desconhecido. Estes dois lugares estão loca-
lizados perto do maravilhoso jardim de estilo 
anglo-saxónico. De seguida, veremos o Palá-
cio da Cultura, o mais impressionante e mais 
alto edifício da cidade. Continuamos pela rua 
Marszałkowska, atravessando as praças mo-
numentais e vendo esculturas e edifícios no 
estilo realismo socialista. Destaque também 
para o antigo gueto judaico. A zona antiga da 
cidade é considerada pela UNESCO como 
Património Mundial. Destaque para a Praça 
de Pilsudskiego, o lugar da missa durante a 
primeira peregrinação do Papa João Paulo II à 
Polónia. Varsóvia é uma cidade totalmente re-
construída, após a II Grande Guerra. Entre os 
arranha-céus modernos de cristal e as transi-
tadas ruas comerciais de Varsóvia há palácios 
renovados, casas antigas e avenidas comple-

tamente reconstruídas. Varsóvia foi completa-
mente destruída após o bombardeamento de 
1944 e meticulosamente reconstruída. Conti-
nuação para jantar e alojamento em hotel de 
4*. 

7º DIA – VARSÓVIA
Pela manhã, partida para o Parque Real La-
zienki. Os jardins deste parque dividem-se em 
três partes, de acordo com os diferentes pe-
ríodos em que foram feitos: o Jardim Real, o 
Jardim do Belvedere e o Jardim Modernista. 
No parque real, encontram-se também palá-
cios dos séculos XVIII e XIX, bem como escul-
turas do século XX. Almoço em restaurante no 
centro de Varsóvia. Tarde livre. Em hora a com-
binar, regresso ao hotel para jantar com músi-
ca ao vivo (bebidas incluídas). Alojamento.

8º DIA – VARSÓVIA | REGRESSO 
Tempo livre até à hora do transfer para o ae-
roporto de Varsóvia. Formalidades de embar-
que e partida em voo de regresso.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.267€
Suplemento de quarto individual 303€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Porto ou Faro 
ou Funchal | Berlim e Varsóvia | Lisboa ou Porto ou 
Faro ou Funchal; circuito em autocarro; 7 noites 
de alojamento em hotéis de 4*; refeições: 6 almo-
ços e 7 jantares; ingressos e visitas com guia local 
conforme itinerário; assistente INATEL; taxas de 
aviação de Lisboa: 35€; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de serviço (10€); bebidas às re-
feições (exceto no último jantar); suplementos aé-
reos para saída do Porto e Faro (24€) e do Funchal 
(149€) por pessoa; taxas de cidade; quaisquer ser-
viços não mencionados. 

RÚSSIA DOS CZARES 
DE SÃO PETERSBURGO A MOSCOVO 
COM ANEL DOURADO // NOVIDADE

14 A 21 SETEMBRO
LISBOA

1º DIA – CIDADE DE ORIGEM | SÃO PETER-
SBURGO  
Comparência no aeroporto. Formalidades 
de embarque e partida em voo com destino 
a São Petersburgo. Chegada, transfer para o 
hotel. Passeio de barco para se ambientar à 
cidade, que possui quase 500 pontes e mais 
de 100 ilhas, e absorver o espírito caracte-
rístico desta antiga capital imperial. Jantar e 
alojamento.
 
2º DIA – SÃO PETERSBURGO
Visita panorâmica da antiga Leningrado, pas-
sando pela Praça do Palácio, pelo Palácio de 
Inverno, pela Praça do Senado, com a figura 
equestre de Pedro, o Grande, pela majesto-
sa Catedral de São Isaac, a imponente sede 
da Marinha russa, entre outros monumentos. 
Passeio pelo bairro favorito do escritor Dos-
toiévski. Visita à Igreja de Nossa Senhora de 
Vladimir, construída pelo arquiteto Pietro An-
tonio Trezzini, e ao Mercado Kuznechny, o fa-
vorito da população. Visita à Catedral de N. 
Sra de Kazan, uma das obras-primas da ar-
quitetura russa do século XIX, que teve como 
modelo a Basílica de São Pedro em Roma. 
Passeio pela bonita Avenida Nevsky e pelo 
Bairro das Artes, o centro da vida comercial e 
social de São Petersburgo. Almoço. De tarde, 
visita ao imperdível Museu Hermitage, locali-
zado no Palácio de Inverno, antiga residência 
dos czares, e em três edifícios adjacentes ao 

Praça Vermelha, Moscovo, Rússia
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longo do Neva. O Hermitage é o maior museu 
da Rússia e foi fundado em 1764 por Catari-
na, a Grande. Hoje, conta com mais de três 
milhões de obras de arte e possui coleções 
de uma riqueza inestimável. No final, breve 
passeio pelo bairro de Pushkin, um escritor 
excecional que participou ativamente na vida 
política e social do seu tempo, defendendo 
os interesses do povo russo. Continuação 
pela rua dos paralelepípedos, Millionnaya, 
admirando antigos palácios. Atravessaremos 
o romântico Canal de Inverno e passaremos 
pelo antigo edifício da Cavalaria da Guarda. 
Ao longo do rio Moika poderemos ver a frente 
da casa onde Pushkin viveu e morreu. Jantar 
e alojamento.
 
3º DIA – SÃO PETERSBURGO | PETROD-
VORETS | SÃO PETERSBURGO
Manhã dedicada a excursão a Petrodvorets: 
visita ao Grande Palácio e ao seu parque. Pe-
trodvorets, também chamada de Peterhof ou 
"Versalhes Russo", foi a principal residência 
de verão dos czares. Localizada na costa sul 
do Golfo da Finlândia, perto do mar e a cerca 
de 30 km da cidade de São Petersburgo, é, 
sem dúvida, uma das principais atrações da 
antiga capital imperial que foi encomendada 
ao arquiteto Leblond e concluída pelo génio 
do Rococó, Bartolomeu Rastrelli. São dignos 
de admiração a monumental Escadaria Ceri-
monial e o espetacular Salão de Baile, assim 
como os aposentos privados de Pedro I. O in-
teressante da visita também está no seu par-
que, onde se podem admirar vários palácios 
menores, monumentos e pavilhões espalha-
dos nos belos jardins que contêm 150 fontes 
e três cascatas. Almoço e tarde livre em S. 
Petersburgo. Jantar e alojamento.
 
4º DIA – SÃO PETERSBURGO | MOSCOVO
Visita exterior do ancorado "Aurora", navio 
da antiga Marinha Imperial, cujos canhões, 
em 25 de outubro de 1917, marcaram o início 
da Revolução Russa. Visita (exterior) à casa 
de Pedro, o Grande, uma modesta casa de 
madeira, construída em 1703. Nela, Pedro 
acompanhou pessoalmente a construção da 
"sua" cidade, entre 1703 e 1708. Visita à For-
taleza de Pedro e Paulo, atualmente um mu-
seu. Localizada numa pequena ilha em frente 
ao Palácio de Inverno, com vista para os três 
braços do Neva, esta fortaleza foi projetada 
para proteger a cidade do ataque pelo mar. 
No centro, encontra-se a catedral, onde po-
deremos admirar o túmulo do fundador da 
cidade, bem como os túmulos dos czares da 
dinastia Romanov e as suas famílias, incluin-
do Nicolau II e a sua esposa e filhos, mortos 
durante a revolução em 1918. Continuação 
para visita à Catedral de São Isaac. Autênti-
co símbolo de São Petersburgo, esta catedral 
é uma das maiores da Europa em tamanho, 
mas também em riqueza e majestosidade 
dos materiais utilizados na sua construção 
e decoração. Almoço e viagem em comboio 
de alta velocidade para Moscovo. Chegada 
e transfer para o hotel. Jantar, seguido de vi-
sita noturna de Moscovo. A capital muda de 
aparência com a chegada da noite e oferece 
aos visitantes uma perspetiva completamente 
diferente. Alojamento no hotel. 

5º DIA – MOSCOVO 
Manhã livre. Almoço e partida para visita pa-
norâmica de Moscovo. Poderemos admirar o 
famoso Mosteiro Novodevichy e o seu lago, 
que inspirou Tchaikovsky em "O Lago dos Cis-
nes" e a "Casa Branca", sede do governo rus-
so. Continuaremos o passeio pela rua Arbat, 
um lugar de encontro preferido dos mosco-
vitas, veremos a Catedral de São Salvador, o 
edifício Duma ou Parlamento Russo, o edifício 
Lubyanka, sede do antigo KGB, entre outros. 
Continuaremos pelas ruas do antigo bairro Ki-
tai-Gorod até chegarmos à Praça Vermelha, 
declarada Património da Humanidade pela 
UNESCO, veremos ainda o Museu de Histó-
ria, as muralhas do Kremlin e a Catedral de 
São Basílio, com as famosas cúpulas multi-
coloridas em forma de bolbo e o Mausoléu de 
Lenine. É hora para uma pequena degustação 
de vodka! Para entender melhor a origem e a 
história desta bebida tão popular na Rússia 
temos mesmo de a provar. Visita exterior ao 
Mosteiro de Novodevichy (“Novas Donzelas”), 
património da UNESCO, um dos mais boni-
tos da Rússia. As cinco cúpulas da catedral 
e a torre sineira são especialmente notáveis e 
belas. Continuação com uma imprescindível 
visita ao Metro de Moscovo, conhecido como 
"Palácio do Povo". Visitaremos as estações 
mais importantes construídas com materiais 
luxuosos. Regresso ao hotel para jantar e alo-
jamento. 
 
6º DIA – MOSCOVO | SERGIEV POSAD | 
ROSTOV VELIKY | SUZDAL
Circuito ao famoso Anel Dourado. A nossa 
primeira paragem será em Sergiev Posad 
(Património Mundial da UNESCO), importan-
te centro ortodoxo, conhecido como o "Vati-
cano Russo". Visita ao mosteiro e destaque 
para a cúpula azul da Catedral da Assunção. 
Almoço em restaurante e continuação para 
Rostov Veliky. Visita panorâmica da “Sinfonia 
da Pedra”, bela cidade medieval cujas inúme-
ras cúpulas refletem nas águas do rio Nero. 
Junto ao lago, encontraremos o Mosteiro de 
Abraham, cujo interior contém a Catedral da 
Epifania, construída por Ivan, o Terrível, em 
1533, para celebrar a vitória sobre os Tárta-
ros em Kazan. Continuação da visita ao mag-
nífico Kremlin, considerado o segundo mais 
belo da Rússia, a seguir ao de Moscovo. Este 
monumento encontra-se protegido por altas 
muralhas com 11 torres e consta de 3 partes: 
a Praça das Catedrais, a Corte dos Bispos e 
o Jardim Metropolitano. Nas proximidades 
do lago, destaque para a Igreja de São João 
Teólogo. Partida para Suzdal para jantar e alo-
jamento. 
 
7º DIA – SUZDAL | VLADIMIR | MOSCOVO
Visita panorâmica de Suzdal. Fundada em 
1024, a cidade é considerada uma obra-prima 
da arquitetura medieval russa. Suzdal é talvez 
a mais visitada cidade do anel e foi igualmen-
te declarada Património da Humanidade pela 
UNESCO. Visita ao Kremlin de Suzdal, que, 
como os outros, era o centro religioso, militar 
e civil do governo da cidade. Este monumento 
foi edificado no alto de uma colina de onde se 
pode observar toda a cidade. No seu interior 
poderemos ver a Catedral da Natividade com 
as suas portas douradas (séc. XIII), entre ou-

tros tesouros. Prosseguiremos para visita ao 
Museu de Arquitetura de Madeira de Suzdal. 
Demonstração dos vários ofícios por habitan-
tes locais, vestidos com os trajes tradicionais 
da época. Visita ao Mosteiro de São Salvador 
e São Eutímio (1352) e ao Convento da Inter-
cessão de Maria Pokrovky (1264). Continua-
ção para Vladimir, para almoço, seguido de 
visita panorâmica ao berço da Rússia, uma 
cidade rica em património cultural. Veremos 
a Ponte Dourada, a Catedral da Assunção e 
o antigo Kremlin de Vladimir. Visita à Catedral 
de S. Dimitri, construída em 1194  como igre-
ja real do príncipe Vsevolod III. O seu tesouro 
é o conjunto de baixo-relevo em pedra que 
cobre a sua fachada, dedicado ao Rei David, 
Alexandre Magno e Sansão. No seu interior, 
destaque para os frescos do séc. XII, dedica-
dos ao Juízo Final. Regresso a Moscovo. Che-
gada. Jantar e alojamento.
 
8º DIA – MOSCOVO | CIDADE DE ORIGEM   
Passeio a pé pelo centro histórico. Começare-
mos pela Praça Manezhnaya, antigo mercado 
de gado, onde ficavam os estábulos da cava-
laria imperial. Passaremos ao lado do “marco 
zero da Rússia" e seguiremos admirando as 
fachadas de Arte Nova dos luxuosos hotéis 
National e Metropolitano. Entraremos nas 
galerias comerciais “GUM”, muito famosas 
e históricas, hoje transformadas em templos 
de luxo. Terminaremos a caminhada ao longo 
das muralhas do Kremlin, passando pelo Jar-
dim de Alexandre, o mais antigo de Moscovo, 
pelo Túmulo do Soldado Desconhecido, com 
a sua "chama eterna", e pelo monumento às 
vítimas da II Guerra Mundial. Em seguida, visi-
ta ao Kremlin e às suas catedrais (Património 
da Humanidade pela UNESCO). Visitaremos 
o seu interior para admirar o Sino Zarina, o 
maior do mundo, fundado em 1733. Na Pra-
ça das Catedrais estão a catedral dedicada a 
São Miguel Arcanjo e a catedral da Ascensão 
e Anunciação. Almoço em restaurante local. 
De seguida, transfer para o aeroporto. For-
malidades de embarque e partida em voo de 
regresso. 
 
Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 2.065€
Suplemento de quarto individual 598€

Inclui: passagem aérea assagem aérea Lisboa | 
Amesterdão | S. Petersburgo e Moscovo | Ames-
terdão | Lisboa; circuito em autocarro; 7 noites de 
alojamento em hotéis de 4*;  refeições: 7 almoços 
e 7 jantares; café, chá e água mineral em todas 
as refeições; taxas de turismo; guia local em por-
tuguês (diariamente até às 21 horas); visto de en-
trada Rússia; taxas de aviação de Lisboa (100€); 
todas as visitas, serviços e entradas mencionadas 
no programa detalhado como incluídas; passeio 
de barco em São Petersburgo; bilhete para com-
boio de alta velocidade S. Petersburgo-Moscovo; 
assistente INATEL; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas alcoó-
licas ou sumos às refeições; quaisquer serviços 
não mencionados.
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ESSÊNCIAS DA POLÓNIA 
// NOVIDADE

15 A 22 SETEMBRO
LISBOA

8 A 15 OUTUBRO 
LISBOA | PORTO | FARO
 
1º DIA – CIDADE DE ORIGEM | VARSÓVIA 
Comparência no aeroporto. Formalidades 
de embarque e partida em voo com destino 
a Varsóvia. Chegada e transfer para o hotel 
para check-in e jantar. Cruzeiro noturno no rio 
Wisla, o mais comprido da Polónia (cerca de 
1050 km), para ter o primeiro impacto com a 
beleza natural deste país. Regresso ao hotel 
para alojamento.

2º DIA – VARSÓVIA 
Pela manhã, encontro com o guia local. Visita 
a Varsóvia. Começamos o nosso passeio no 
Grande Teatro de Varsóvia, projetado no sé-
culo XIX, um dos maiores teatros da Europa. 
Depois, paragem junto de um dos mais im-
portantes monumentos polacos, o Túmulo do 
Soldado Desconhecido. Estes dois lugares 
estão localizados perto do maravilhoso jar-
dim de estilo anglo-saxónico. Depois, iremos 
ver o gigantesco Palácio da Cultura, o mais 
impressionante e mais alto edifício da cidade. 
Continuamos pela rua Marszałkowska, atra-
vessando as praças monumentais e vendo 
esculturas e edifícios no estilo realismo socia-
lista. Destaque também para o antigo gueto 
judaico. A zona antiga da cidade é considera-
da pela UNESCO como Património Mundial. 
Destaque para a Praça de Pilsudskiego, o lu-
gar da missa durante a primeira peregrinação 
do Papa João Paulo II à Polónia. Varsóvia é 
uma cidade totalmente reconstruída, após a 
II Grande Guerra. Entre os arranha-céus mo-
dernos de cristal e as transitadas ruas comer-
ciais, há palácios renovados, casas antigas 

e avenidas completamente reconstruídas. 
Varsóvia foi completamente destruída após 
o bombardeamento de 1944 e meticulosa-
mente reconstruída. Almoço em restauran-
te. Depois, ida para o Parque Real Lazienki. 
Os jardins deste parque dividem-se em três 
partes, de acordo com os diferentes períodos 
em que foram feitos: o Jardim Real, o Jardim 
do Belvedere e o Jardim Modernista. No par-
que real, encontram-se também palácios dos 
séculos XVIII e XIX, bem como esculturas do 
século XX. Regresso ao hotel, jantar e aloja-
mento. 

3º DIA – VARSÓVIA | MASÚRIA | WOJ-
NOWO | MIKOLAJKI | LAGO SNIARDWY | 
MASÚRIA
De manhã, partida para Masúria, na região 
nordeste da Polónia, famosa pelo seus belís-
simos lagos e florestas. Almoço em restau-
rante. Entrada no Mosteiro de Wojnowo. Os 
antigos crentes russos estabeleceram a vila 
de Wojnowo na primeira metade do século 
XIX. Em 1654, decidiram separar-se da Igreja 
Ortodoxa Russa, rejeitando as reformas intro-
duzidas pelo Patriarca Nikon. Visita ao Żeński 
Staroobrzędowców, o convento dos antigos 
crentes, agora transformado em museu.  Um 
local situado numa região de beleza rara que 
atravessou guerras e onde as freiras desem-
penharam uma importante missão. Conti-
nuação para Mikolajki e tempo livre, antes de 
apreciar a beleza natural da região a bordo 
de um cruzeiro no lago Sniardwy.  Com 113,8 
km2, é o maior lago da Polónia. Foi também 
o maior lago da Prússia, quando a região da 
Masúria estava sob domínio alemão. Tem 22,1 
kms de comprimento e 13,4 kms de largura. 
Este lugar calmo e relaxante permitir-lhe-á 
apreciar o melhor da natureza polaca. Con-
tinuação para o hotel, check-in, jantar e alo-
jamento. 

4º DIA –  MASÚRIA | RESZEL | SWITA LIPKA 
| KETRZYN | TOCA DO LOBO | MASÚRIA
De manhã, visita ao Castelo de Reszel. Loca-
lizado nas margens do rio Sajna, no sudes-

te da cidade, este castelo, uma fortaleza de 
Ordensburg, foi construído entre 1350-1401 
pela Ordem Teutónica. O castelo foi frequen-
temente saqueado, sitiado e conquistado pe-
las forças polacas e teutónicas. Continuação 
para a vila de Swita Lipka, onde assistiremos 
a um concerto de órgão de tubos nesta lo-
calidade, considerada um santuário para pe-
regrinos. De seguida, partida para Ketrzyn, 
conhecida também pelo seu castelo teutóni-
co e por ser local onde se encontrava a sede 
de guerra de Hitler, conhecida por “Toca do 
Lobo”. Almoço em restaurante entre visitas. 
Regresso ao hotel. Algum tempo livre, jantar 
e alojamento no hotel. 

5º DIA – MASÚRIA | MALBORK | GDANSK
De manhã, partida para Malbork, uma cidade 
no norte da Polónia, na região de Żuławy, com 
41 000 habitantes, integrada na província da 
Pomerânia. Almoço em restaurante e entrada 
no ex-líbris da cidade: o Castelo de Malbork. 
Visita com áudio-guia (em espanhol). Cons-
truído pela Ordem dos Cavaleiros Teutónicos, 
uma ordem religiosa católica romana alemã, 
de cruzados, o seu nome pode ser traduzido 
por “Castelo de Maria”. O castelo encontra-
-se na margem direita do rio Nogat, sendo 
acessível aos navios mercantes. Aquando da 
sua conclusão, em 1406, era o maior castelo 
gótico de tijolos no mundo. Continuação para 
Gdansk. Chegada ao hotel, check-in, jantar e 
alojamento.

6º DIA – GDANSK | SOPOT | GDANSK
Pela manhã, transfer para Sopot, encantado-
ra cidade turística banhada pelo Mar Báltico. 
Refúgio para os ricos e membros da realeza 
durante séculos, a atmosfera exclusiva de So-
pot permaneceu até à era comunista. A cidade 
ostenta belas praias e resorts de luxo. Sopot 
também é conhecida pelo maior pontão de 
madeira da Europa, que iremos ver. Almoço 
e regresso a Gdansk para visita com guia lo-
cal. A cidade natal de Lech Walesa apresenta 
belas casas dos antigos comerciantes, a Igre-
ja de Santa Catarina, a rua Long Lane com o 

Vila portuária de Mikolajki, Masúria, Polónia
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prédio gótico da Câmara Municipal, a Corte 
de Artus, um dos edifícios mais bonitos da ci-
dade (entrada incluída) e a Fonte de Neptuno 
no Mercado Long, rodeado por pitorescas fa-
chadas de casas renascentistas. Acredita-se 
que esta seja a cidade mais bonita da Europa 
do Norte. Jantar e alojamento no hotel. 

7º DIA – GDANSK | TORUN | VARSÓVIA
Partida para Torun, conhecida por ser a jóia 
medieval da Polónia. É a cidade que, depois 
de Cracóvia, se encontra melhor preservada. 
Fundada em 1231 pelos Cavaleiros Teutóni-
cos como base para a evangelização da Prús-
sia, foi depois um importante centro comer-
cial durante a Liga Hanseática. Está inscrita 
como Património Mundial da UNESCO desde 
1997. Foi nesta cidade nas margens do Vístu-
la que nasceu Nicolau Copérnico. Visita com 
guia local. Almoço entre visitas e continuação 
para a capital Varsóvia. Chegada para check-
-in no hotel. Jantar em restaurante local com 
música ao vivo. Regresso para alojamento. 

8º DIA – VARSÓVIA | REGRESSO
Dia livre até à hora do transfer para o aeropor-
to de Varsóvia. Formalidades de embarque 
para voo regular de regresso a Portugal. Che-
gada e fim dos nossos serviços.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.360€
Suplemento de quarto individual 266€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Varsóvia | Lisboa; 
circuito em autocarro; 7 noites de alojamento em 
hotéis de 4*; refeições: 6 almoços e 7 jantares; en-
tradas e visitas com guias locais conforme itinerá-
rio; dois cruzeiros (um em lago, outro em rio); as-
sistente INATEL; taxas de aviação de Lisboa (35€); 
seguro de viagem.

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

ENCANTOS DA  
COSTA AMALFITANA, 
CAPRI E POMPEIA 
// NOVIDADE

23 A 30 SETEMBRO 
LISBOA

1º DIA – CIDADE DE ORIGEM | ROMA | NÁ-
POLES
Comparência no aeroporto. Formalidades 
de embarque e partida em voo com destino 
a Roma. Assistência e transfer para Nápoles. 
Almoço em restaurante. Da parte da tarde, vi-
sita ao centro histórico (património da UNES-
CO) desta carismática cidade, para apreciar-
mos a Piazza del Município, o Castel Nuovo e 
a Galeria Humberto I, entre outros locais de 
interesse. Jantar e alojamento em hotel de 4*.

2º DIA – NÁPOLES | POMPEIA | MONTE 
VESÚVIO | NÁPOLES 
Pela manhã, partida para excursão de dia 

completo. Ao longe vemos os contornos do 
imponente vulcão Vesúvio que no ano de 79 
d.C. entrou em erupção sepultando a vizi-
nha cidade romana de Pompeia (Património 
Mundial da UNESCO). Visita com guia local 
deste extraordinário núcleo arqueológico, um 
documento essencial sobre a vida da antigui-
dade, a qual devemos visitar antes que seja 
tarde demais! Para compreendermos como 
viveram os seus habitantes há 2.000 anos, 
percorreremos as ruas empedradas e entra-
remos em algumas casas. Almoço seguido de 
prova de vinho local no sopé do Monte Vesú-
vio. Daqui conseguiremos apreciar a beleza 
da paisagem que a Baía de Nápoles, Sorrento 
e a ilha de Capri nos oferecem. Regresso ao 
hotel para jantar e alojamento.

3º DIA – NÁPOLES | ILHA DE CAPRI | NÁ-
POLES 
Neste dia atravessamos o mar em ferry para a 
glamorosa ilha de Capri. O ambiente que aqui 
se vive é uma mistura de requinte e simplici-
dade, onde o ar perfumado e o clima convi-
dam à exaltação dos sentidos dos que aqui 
escolhem veranear. Chegada e visita de meio 
dia à ilha, com guia local, começando na Ma-
rina Grande e indo até Anacapri. Almoço e 
tarde livres para aproveitar o melhor da ilha. 
Regresso em ferry até Nápoles. Jantar e alo-
jamento no hotel. 

4º DIA – NÁPOLES | COSTA AMALFITANA | 
AMALFI | NÁPOLES 
Partimos de manhã cedo para a Costa Amal-
fitana (Património da UNESCO). Ao longo da 
viagem, contemplaremos a linda costa com 
os seus altos paredões de rocha que con-
trastam com o azul profundo do Mediterrâ-
neo, que as lindas vistas da baía sorrentina. 
Paragem em Amalfi, uma das principais Re-
públicas Marítimas entre os séculos X e XIII 
e que tem uma bela catedral que remonta ao 
século X.  Almoço entre visitas. Aqui teremos 
também uma deliciosa prova de limoncello. 
Regresso para jantar e alojamento.

5º DIA – NÁPOLES | CASERTA | NÁPOLES 
Visita matinal a uma fábrica especializada na 
produção de queijo mozzarella. Feito à base 
de leite de búfala, este queijo é uma das ima-
gens de marca de Itália. Faremos um tour 
pela fábrica e aprenderemos um pouco mais 
sobre este queijo tão conhecido. Não pode-
ria também faltar a prova de queijo e de um 
extraordinário licor. Partida para almoço em 
Caserta. Da parte da tarde, visita ao impres-
sionante Palácio Real de Caserta (Património 
da UNESCO), um palácio de estilo barroco 
encomendado pelo rei Carlos VII para servir 
de centro administrativo e cortesão do novo 
Reino de Nápoles. Regresso para jantar e alo-
jamento.

6 º DIA – NÁPOLES | ILHA DE ISCHIA | NÁ-
POLES 
Nova excursão de dia completo, desta vez 
atravessamos em ferry para a pequena ilha 
de Ishia. Eclipsada injustamente pela vizinha 
Capri, a ilha de Ischia é um dos tesouros turís-
ticos mais bem conservados pelos italianos. 
Localizada no Mar Tirreno e a apenas 30 km 
de Nápoles, esta é uma ilha de origem vulcâ-
nica que se tornou nos últimos anos um dos 
maiores centros termais do Mediterrâneo. Vi-
sita à ilha em minibus e entrada nos Jardins 
Poseidon para dar um mergulho (não se es-
queça do fato de banho: vai gostar!). Almoço 
livre para melhor gerir o seu tempo na ilha. 
Ao fim da tarde, viagem de regresso ao hotel 
para jantar e alojamento.

7º DIA – NÁPOLES 
Dia dedicado à agitada Nápoles, a terceira 
maior cidade italiana. Esta é a terra de São 
Januário, protetor da peste e patrono da ci-
dade. Começamos pelos Túneis de Nápoles, 
uma atração maravilhosa! Construídos no sé-
culo XIX como uma rota de fuga do Palácio 
Real pelo Rei das Duas Sicílias, Fernando II 
de Bourbon, que tinha receio de ser deposto 
pela população de Sicília e Nápoles, durante 
o período napoleónico. Hoje em dia são um 

Café com vista para o Monte Vesúvio, Nápoles, Itália
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autêntico museu e espaço de galerias. De-
pois, continuamos o nosso passeio pelo rico 
centro histórico e como não poderia deixar de 
ser iremos almoçar numa pizzaria típica, não 
fosse esta a terra onde surgiu a pizza. Tar-
de livre na cidade. Jantar de despedida em 
restaurante com música típica napolitana ao 
serão. 

8º DIA – NÁPOLES | ROMA | CIDADES DE 
ORIGEM
Tempo livre até à hora do transfer para o aero-
porto de Roma. Formalidades de embarque. 
Partida em voo de regresso.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.337€
Suplemento de quarto individual 146€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Roma | Lisboa; 
circuito em autocarro; 7 noites de alojamento em 
hotel 4*; refeições: 5 almoços e 7 jantares (incluin-
do um especial com música); duas viagens de fer-
ry (Nápoles | Capri | regresso e Nápoles | Ischia 
| regresso); guias locais em Nápoles, Pompeia, 
Capri, Caserta, Ischia, Túneis de Nápoles e Costa 
Amalfitana; passeio em mini-bus nas ilhas de Ca-
pri e Ischia; entradas em Pompeia, Palácio Real de 
Caserta, Jardins Poseidon e Túneis de Nápoles; 
degustação de queijo de búfala, prova de licor; 
prova de vinhos (com visita a uma produção); pro-
va de limoncello; taxas de avião de Lisboa: 53€; 
assistente INATEL; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de serviço (10€); taxas de cida-
de (aproximadamente 2€ por pessoa e por noite 
– pago diretamente no hotel); buffet de saladas no 
restaurante (pagas à parte no hotel, cerca de 3,5€ 
por pessoa / por refeição); bebidas às refeições; 
quaisquer serviços não mencionados.

TESOUROS DA IRLANDA 
// NOVIDADE

23 A 30 SETEMBRO 
LISBOA | PORTO | FARO | FUNCHAL | PONTA 
DELGADA 

Uma incursão rica em história e com paisa-
gens verdadeiramente deslumbrantes, visi-
tando Dublin, Kilkenny, Cork, Limerick, as 
Falésias de Moher, Burren, Galway, o Parque 
Nacional de Connemara, a Calçada dos Gi-
gantes e ainda Belfast (na Irlanda do Norte), 
uma destilaria de whisky, uma fábrica de cer-
veja e muito mais… Veremos onde a água, 
a terra e o ar se reúnem num espetáculo de 
indescritível beleza natural, onde as tradições 
celtas são uma constante. 

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.603€
Suplemento de quarto individual 278€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Porto ou Faro 
ou Funchal ou Ponta Delgada | Dublin | Lisboa 
ou Porto ou Faro ou Funchal ou Ponta Delgada; 
circuito em autocarro; 7 noites de alojamento em 
hotéis de 4* e 3*; refeições: 6 almoços e 7 janta-

res (incluindo um típico com danças irlandesas); 
visitas com guia local permanente em português; 
entradas onde mencionado; taxas de aviação de 
Lisboa (44€); visita a uma destilaria de whisky com 
degustação; visita a uma fábrica de cerveja com 
degustação; assistente INATEL; seguro de via-
gem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às re-
feições; suplementos aéreos para saída do Porto 
(22€), Faro (22€), Funchal (160€) e Ponta Delgada 
(178€) por pessoa; quaisquer serviços não men-
cionados.

Nota: recomendamos que leve passaporte. 
Solicite o programa detalhado na sua INATEL 
Local.

500 ANOS DE LEONARDO 
DA VINCI 
// NOVIDADE

2 A 6 DE OUTUBRO
LISBOA

1ºDIA – CIDADES DE ORIGEM | FLORENÇA 
| MONTECATINI TERME
Comparência no aeroporto. Formalidades de 
embarque e partida em voo com destino a 
Florença. Desembarque e transfer para Mon-
tecatini Terme, famosa pelas suas águas ter-
mais e considerada a maior "cidade termal" 

de Itália. Almoço. Check-in no hotel, restante 
tarde livre para desfrutar da pacata localidade 
termal ou ir até Montecatini Alto para desfru-
tar das paisagens que seguramente inspira-
ram Leonardo da Vinci. Jantar e alojamento 
em hotel de 3*. 

2º DIA – MONTECATINI TERME | VINCI & 
CHIANTI | MONTECATINI TERME
Pela manhã, visita guiada à zona de Vinci & 
Chianti. O passeio começa com Anchiano, 
lugar onde se encontra a casa onde nasceu 
Leonardo. Trata-se de uma pequena aldeia, a 
apenas 2 kms de Vinci. Daqui poderá admirar 
a beleza da paisagem e reviver as mesmas 
emoções que Leonardo experimentou. De 
seguida, entrada no Museu Leonardino em 
Vinci. Vai aprender mais sobre este inventor, 
técnico, pintor, engenheiro e, sobretudo, cien-
tista com base em modelos e nos inventos 
deste génio universal. Prosseguimos caminho 
para a localidade de Greve, em Chianti, para 
uma degustação de vinhos com especialida-
des toscanas. Regressamos a Montecatini. 
Tempo livre para atividades de caráter pes-
soal. Sugerimos, por exemplo, ir a Monteca-
tini Alto de funicular (não incluído). Jantar e 
alojamento no hotel. 

3º DIA – MONTECATINI TERME | FLOREN-
ÇA | MONTECATINI TERME
De manhã, ida a pé (cerca de 600 metros) até 
à estação de comboio. O nosso destino é Flo-
rença, o berço do Renascimento. Viagem em 

Funicular de Montecatini, Itália
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comboio regular. Duração: 1 hora. Na viagem, 
vamos apreciar toda a beleza da paisagem 
toscana, uma das mais belas e mais retrata-
das. Chegada e encontro com o guia local e 
início da visita pelo centro histórico. O guia 
falará da história desde a Idade Média ao Re-
nascimento, um passeio para descobrir os te-
souros de Florença: a catedral, a Piazza della 
Signoria e o Palazzo Vecchio, a Ponte Vec-
chio, entre outros, mas também as histórias 
dos artistas renascentistas e alguns segredos. 
Entrada nas Galerias Uffizi onde poderemos 
admirar várias pinturas famosas de todos os 
tempos, como o Nascimento de Vénus de Bo-
ticelli, a Anunciação de Leonardo da Vinci, a 
Sagrada Família de Michelangelo, Vénus de 
Urbino de Ticiano ou outras obras de artistas 
famosos como Cimabue, Giotto, Paolo Uccel-
lo, Filippo Lippi, Rafael e Caravaggio. No final 
da tarde, regresso de comboio ao hotel em 
Montecatini Terme. Jantar e alojamento.

4º DIA – MONTECATINI TERME | MILÃO | 
SARONNO
Partida para Milão. Encontro com o guia local 
para uma visita guiada pela zona histórica e 
pelas obras primas ligadas ao génio Leonar-
do da Vinci e à sua arte: Castelo Sforzesco, a 
sede do duque de Milão, em cuja corte traba-
lhou Leonardo (visita exterior e ao pátio). Visita 
à famosa Última Ceia de Leonardo, em que o 
artista trabalhou quatro anos. Passagem pela 
biblioteca na Pinacoteca Ambrosiana, onde 
poderemos admirar uma exposição de pintu-
ras originais de Leonardo da Vinci. As obras 
fazem parte do “Codex Atlanticus”. Jantar e 
alojamento em hotel nos arredores de Milão.

5º DIA – SARONNO | AEROPORTO DE MI-
LÃO MALPENSA | REGRESSO 
Tempo livre para atividades de caráter pes-
soal. Desfrute do pequeno, mas agradável 
centro da vila onde se encontra o hotel. Não 
perca os amarettis, uma especialidade da ter-
ra. Ou então aproveite o dia a seu bel-prazer 
em Milão (transporte não incluído). Em hora 
a combinar, transfer para o aeroporto. Proce-
dimentos de embarque e partida em voo de 
regresso.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 857€
Suplemento de quarto individual 69€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Florença e Milão 
| Lisboa; taxas de aviação de Lisboa (46€); circuito 
em autocarro; 4 noites de alojamento em hotéis 
de 3* e 4*; refeições: 4 jantares e 1 almoço; bebida 
de boas-vindas; prova de vinhos e especialidades 
toscanas; visitas com guias locais em: Anchiano, 
Vinci and Chianti, Florença e Milão; serviço de au-
riculares em Florença e Milão;  bilhete de comboio 
(regular): Montecatini Terme | Florença | Monteca-
tini Terme; ingressos: Galerias Uffizi, Pinacoteca 
Ambrosiana e Cenáculo; assistente INATEL; segu-
ro de viagem.

Não inclui: taxa de serviço (10€), taxas de cidade 
– a pagar diretamente no hotel (cerca de 2,5€ por 
pessoa e por noite); bebidas às refeições (exceto 
no 1º almoço); quaisquer serviços não menciona-
dos.

GRANDES VIAGENS

CHINA MILENAR, HONG 
KONG E MACAU 

PASSAPORTE OBRIGATÓRIO

3 A 15 JUNHO 
LISBOA 

1º DIA – LISBOA | …
Comparência no aeroporto. Formalidades de 
embarque e partida em voo com destino a 
Pequim, via uma cidade europeia. Refeições 
e noite a bordo.
 
2º DIA – … | PEQUIM 
Chegada pela manhã a Pequim, capital da 
República Popular da China. Encontro com o 
guia local e visita ao Palácio de Verão, o re-
fúgio preferido dos imperadores da dinastia 
Qing. Deixe-se conquistar por esta maravilha 
arquitetónica, com belos jardins e um grande 
lago com vista para a montanha. Um cenário 
único que lembra as paisagens retratadas nas 
pinturas tradicionais chinesas. Almoço em 
restaurante. Transfer para o hotel para check-
-in e resto de dia livre para descansar ou ex-
plorar esta antiga cidade imperial, coração 
político e cultural da segunda maior econo-
mia do mundo. Sinta o ritmo acelerado de Pe-
quim e passeie por entre telhados milenares 
de encanto oriental e modernos edifícios que 
tentam tocar o céu. Jantar buffet e alojamento 
no hotel.

 3º DIA – PEQUIM 
Começaremos o dia com uma visita à Cida-
de Proibida, o maior palácio do mundo e uma 
obra-prima da arquitetura tradicional chinesa. 
Percorreremos os caminhos deste majestoso 
complexo, uma verdadeira cidade dentro de 
outra cidade, cuja “fronteira” separava o povo 
do poder imperial e onde apenas os oficiais, 
os empregados e a família imperial podiam 
entrar. Descubra a Praça de Tiananmen, a ter-
ceira maior do mundo, construída para pro-
jetar a grandiosidade do partido comunista 
durante a revolução cultural. Um lugar sim-
bólico da capital chinesa, cenário de diversas 
paradas militares, da despedida do “timonei-
ro” Mao Tsé-Tung e do massacre que abalou a 
comunidade internacional ao vitimar centenas 
de civis que protestavam contra o regime em 
1989. Almoço em restaurante. De tarde, visita 
ao famoso Templo do Céu, um lugar onde os 
imperadores das Dinastias Ming e Qing ofere-
ciam sacrifícios ao céu e rezavam pelas boas 
culturas. Jantar buffet no hotel e alojamento.
 
4º DIA – PEQUIM 
Da parte da manhã, excursão à Grande Mu-
ralha da China, espetacular obra arquitetóni-
ca com mais de 2000 anos e uma das sete 
maravilhas do mundo. Tal como um dragão 
gigante, a muralha estende-se por caminhos 
sinuosos ao longo de desertos, planícies, 
montanhas e planaltos, cobrindo uma exten-
são de mais de 21.000 kms de uma ponta à 
outra da China. Visita à passagem de Bada-
ling, uma das mais populares e bem preserva-
das secções da muralha, ou de Juyongguan, 
guardiã da antiga cidade de Pequim e situada 
num vale onde não faltam torres e templos an-
cestrais. Almoço em restaurante. Da parte da 

Muralha da China
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tarde, regresso à cidade com paragem para 
tirar fotografias junto ao “Ninho do Pássaro” 
(Estádio Nacional) e ao “Cubo de Água” (Cen-
tro Nacional de Natação), construídos para re-
ceber os Jogos Olímpicos de 2008. De noite, 
desfrute de um jantar de boas vindas, degus-
tando o famoso e delicioso Pato à Pequim. 
Alojamento.
 
5º DIA – PEQUIM | XI’AN 
Saída pela manhã até à estação de comboio 
e embarque num comboio de alta velocidade 
com destino a Xi’an, a antiga capital amura-
lhada da China. Com 3000 anos de existên-
cia, Xi’an é o ponto de partida da famosa 
Rota da Seda. Almoço em bolsa piquenique 
entregue pelo hotel de Pequim. Chegada e 
transfer para o hotel. Visita da antiga Mura-
lha de Xi'an e tempo livre para conhecer as 
raízes da civilização chinesa nesta cidade de 
imperadores, poetas, monges, mercadores e 
guerreiros, um verdadeiro livro da história do 
país. Regresso ao hotel para jantar buffet e 
alojamento.
 
6º DIA – XI’AN
Pela manhã, visita ao Museu dos Guerreiros 
de Terracota, uma das mais importantes es-
cavações arqueológicas do século XX, des-
cobrindo o grande exército de guerreiros, ca-
valos e carros de guerra. Fotografe as mais 
de 600 figuras em tamanho real, alinhadas e 
preparadas para defender o túmulo do impe-
rador Qin. Almoço. De tarde, visita ao Grande 
Pagode de Dayan, o Grande Ganso Selvagem 
(subida não incluída). Um lugar de culto budis-
ta onde não faltam recordações das viagens 
à Índia na época da famosa Rota da Seda. 
O passeio termina no popular Bairro Muçul-
mano, passeando pelas ruas serpenteantes 
e estreitas e conhecendo as tradições, cores 
e sabores que atraem turistas e locais a esta 
zona da cidade. Jantar buffet no hotel e alo-
jamento.
 
7º DIA – XI’AN | GUILIN 
De manhã, partida em voo interno com des-
tino a Guilin, “a menina dos olhos” da Repú-
blica Popular da China. Transfer para o hotel. 
Chegada. Almoço incluído em bolsa de pi-
quenique (devido à hora de chegada do voo). 
Visita à Gruta das Flautas de Cana, uma ca-
verna de formação calcária com estalactites 
e estalagmites de grande beleza e tamanho. 
Iluminada por luzes roxas, verdes e azuis, a 
gruta é assim conhecida devido ao fabrico de 
flautas tradicionais com as canas de bambu 
que crescem neste lugar. Resto de dia livre 
em Guilin. Segundo um provérbio chinês, as 
paisagens encantadoras desta pequena po-
voação apenas rivalizam com as do Paraíso 
e é fácil perceber porquê. Resto de dia livre 
para descobrir a beleza natural da cidade, 
apreciando as formas irregulares das monta-
nhas, o verde dos bambus, as águas cristali-
nas e as incríveis grutas onde poderá desven-
dar lendas e mistérios. Jantar buffet no hotel 
e alojamento.
 
8º DIA – GUILIN | YANGSHUO | GUILIN
Embarque num cruzeiro no rio Li Jiang, nave-
gando através de um cenário único repleto de 
arrozais, grutas, formações rochosas e po-

voações típicas. Encontre búfalos asiáticos a 
patrulhar os campos e cruze-se com os pes-
cadores que flutuam em pequenas embarca-
ções de bambu. Almoço em bolsa de pique-
nique a bordo e desembarque em Yangshuo, 
uma povoação encantada na margem do rio 
Li Jiang. Passeie pela Rua Oeste, descobrin-
do o animado mercado de artesanato chinês, 
e descanse num dos diversos cafés de estilo 
ocidental. Regresso a Guilin. Jantar buffet no 
hotel. Alojamento. 
 
9º DIA – GUILIN | XANGAI 
Em hora a combinar, partida em voo domés-
tico com destino a Xangai, importante centro 
económico, financeiro, científico e tecnológi-
co da China. Chegada e início da nossa visita 
a esta cidade cosmopolita, que é o maior por-
to e a metrópole mais internacional do país. 
Passagem por Xintiandi (área pedonal da ci-
dade) e pelo bairro da Concessão Francesa, 
um enclave onde se afirmou a cultura euro-
peia em Xangai. Ao final da tarde, embarque 
num cruzeiro pelo rio Huangpu, para observar 
esta espetacular cidade. Regresso ao hotel 
para jantar e alojamento.
 
10º DIA – XANGAI | HONG KONG 
De manhã, visita ao magnífico Jardim Yuyuan, 
construído em 1557 por um oficial chamado 
Yu. Admire os telhados típicos chineses, as 
estátuas de dragões e os bonitos lagos reple-
tos de carpas. Visita ao templo do Buda de 
Jade, um reduto de tranquilidade no meio da 
agitação da cidade, e ao Pontão da Cidade, 
lugar onde poderá encontrar as construções 
mais emblemáticas de Xangai. Almoço. Ao fi-
nal da tarde, transfer para o aeroporto para 
embarque em voo com destino a Hong Kong. 
Chegada, assistência e transfer para o hotel. 
Alojamento. 
 
11º DIA – HONG KONG | MACAU | HONG 
KONG 
De manhã, partida de ferry até Macau, loca-
lizada na costa sudeste da China, a 65 km 
de Hong Kong. Tal como a antiga província 
inglesa, Macau transformou-se numa região 
administrativa especial ao regressar à sobe-
rania chinesa depois de 400 anos sob domí-
nio dos portugueses. Visita partilhada de dia 
inteiro com guia em português à “Las Vegas 
do Oriente”, descobrindo as suas fortalezas, 
igrejas, edifícios barrocos e as especialidades 
gastronómicas portuguesas, bem como as 
ruas e templos que representam o patrimó-
nio tradicional chinês. Iremos ver a verdadeira 
calçada portuguesa e passaremos pelas ruí-
nas de São Paulo, pela Praça do Leal Senado, 
pelo emblemático Casino Lisboa e pela Gruta 
de Camões, onde o poeta se terá despedido 
antes de embarcar como prisioneiro na Nau 
de Prata. Esta é uma cidade repleta de jardins 
e paisagens pitorescas em que se fala man-
darim e, ainda, português. Almoço. Regresso 
a Hong Kong para jantar e alojamento. 
 
12 e 13º DIA – HONG KONG | … | LISBOA 
De manhã, visita panorâmica (serviço regular/
partilhado) de meio dia a Hong Kong, com 
guia em português. Conhecida como “Porto 
dos Perfumes”, esta cidade de arranha-céus 
enigmáticos e tradições ancestrais contém 

uma cultura vibrante, onde as raízes chine-
sas se misturam com as influências coloniais. 
Conhecida também como Asia’s World City, 
Hong Kong é uma verdadeira cidade global e 
um dos principais destinos turísticos da Chi-
na. Almoço Dim-Sum num dos jumbo restau-
rantes flutuantes da Baía de Aberdeen. Em 
hora a combinar, transfer para o aeroporto e 
embarque em voo com destino a Portugal, via 
cidade europeia. Noite e refeições a bordo. 
Chegada a Lisboa no dia seguinte (13º dia). 
 
Mínimo de 19 participantes.
 
// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 3.913€
Suplemento de quarto individual 630€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Frankfurt | Pequim 
e Hong Kong | Munique | Lisboa; três passagens 
aéreas domésticas Xi'an | Guilin, Guilin | Xangai e 
Xangai | Hong Kong; taxas de aviação de Lisboa 
(95€); circuito em autocarro; 10 noites de aloja-
mento em hotéis de 4* e 5*; refeições: 10 almoços 
e 9 jantares; bilhete em comboio de alta velocida-
de (classe turística) entre Pequim e Xi'an; guia lo-
cal em língua portuguesa (ou espanhola); todas as 
visitas e entradas mencionadas; vistos de entrada 
na China; assistente INATEL; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às re-
feições; gratificações a guias ou motoristas; taxas 
hoteleiras e/ou de aeroporto que apenas possam 
ser pagas localmente; quaisquer serviços não 
mencionados.

MALÁSIA,  
PERTO DO PARAÍSO  
HERANÇA PORTUGUESA E 
FASCÍNIOS DA ÁSIA // NOVIDADE 

PASSAPORTE OBRIGATÓRIO

 
30 JUNHO A 11 JULHO
LISBOA 

1º DIA – LISBOA | …
Comparência no aeroporto, formalidades 
de embarque e partida com destino a Kuala 
Lumpur, via cidade de ligação. Refeições e 
noite a bordo.
 
2º DIA –  … | KUALA LUMPUR
Chegada a Kuala Lumpur, receção no aero-
porto e transfer para o hotel. Resto de dia livre 
para descansar da viagem e começar a explo-
rar a cidade. Jantar e alojamento. 
 
3º DIA – KUALA LUMPUR
Dia completo de visita panorâmica da cidade 
de Kuala Lumpur e dos seus arredores. Pri-
meira paragem, nas Grutas de Batu, o mais 
importante templo Hindu na Malásia. Estas 
grutas estão situadas a poucos quilómetros 
da cidade de Kuala Lumpur, sendo o templo 
dedicado a Lord Subramaniane e palco da im-
portante celebração anual Thaipussan. Para 
poder apreciar a beleza deste local é neces-
sário subir 272 degraus que nos levam a en-
trada destas grutas. Segunda paragem, uma 
visita a uma fábrica de Batik, onde terá lugar 
uma demonstração desta técnica de pintu-
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ra. Em continuação, visita ao Royal Selangor 
Pewter, uma interessante fábrica de estanho, 
artesanato da região. Almoço em restaurante 
local. De tarde, visita ao Palácio Real, segui-
do do Jardim Botânico. Paragem na Mesquita 
Nacional e na estação de comboio de Kuala 
Lumpur, uma das principais atrações da cida-
de, devido à sua bela fachada. Próxima pa-
ragem na Praça da Independência, também 
chamada de Dataran Merdeka, que tem na 
sua frente o edifício do Sultão Abdul Samad. 
Esta praça tem na sua parte central uma das 
maiores bandeiras do mundo, com 95 metros 
de altura. A partir daqui, faremos um passeio 
a pé em direção ao Mercado Central, cruzan-
do o ponto onde convergem os dois rios da 
cidade: Gombak e Klang. Admire Masjid Ja-
mek, a primeira mesquita de Kuala Lumpur e 
um dos primeiros edifícios a ser construídos 
na cidade. Percurso a pé através de China-
town e regresso ao autocarro até Kampung 
Baru, um bairro típico com casas tradicionais 
malaias. Paragem para fotos no exterior das 
Torres-Gémeas de Petronas. Regresso ao ho-
tel para jantar e alojamento. 
 
4º DIA – KUALA LUMPUR | MALACA | KUA-
LA LUMPUR 
Partida para visita a Malaca (viagem de 2h30 
aproximadamente), antiga colónia portuguesa 
conquistada por Afonso de Albuquerque em 
1511. Um dos maiores portos comerciais do 
sudeste asiático entre os séculos XVI e XVII, 
Malaca fez parte do império durante 130 anos 
e afirmou-se como uma base estratégica 
para a expansão portuguesa nesta região tão 
remota do globo. Chegada e início da visita 
panorâmica da cidade, grande parte da visi-
ta é efetuada a pé com o guia. Veja as ruínas 
da fortaleza portuguesa, “A Famosa”, a Pra-
ça Holandesa e atravessamos a ponte sobre 
o rio, passando ao longo das ruas do centro 
histórico de Malaca. A maioria dos antigos 
edifícios, transformados em lojas, mantém 
o traçado original. De seguida, embarcamos 
num cruzeiro ao longo do rio Malaca, con-
templando os edifícios de influência britânica 
e holandesa, as duas outras potências eu-

ropeias que aqui deixaram um forte legado. 
Antes do almoço, visita ainda à Casa-Museu 
Baba & Nyona, uma viagem pela riqueza da 
cultura malaia, entre os séculos XIX e XX. 
De tarde, veja o Templo Cheng Hoon Teng, 
o templo chinês mais antigo na Malásia, e a 
Mesquita Kampung Kling, a mais antiga em 
Malaca. Última paragem no Bukit China (coli-
na chinesa), o maior cemitério chinês fora do 
território da República Popular da China. Re-
gresso a Kuala Lumpur. Jantar e alojamento.
 
5º DIA – KUALA LUMPUR | MONTANHAS 
DE CAMERON 
Pela manhã, partida para as Cameron 
Highlands, as terras altas malaias. Viajaremos 
através de uma estrada panorâmica de mon-
tanha, onde se respira o ar puro das colinas 
verdejantes da capital do chá na Malásia. No 
caminho, paragem para conhecer os Orang 
Asli, uma tribo aborígene que vive no meio da 
floresta. Observe as cabanas tradicionais, fei-
tas de bambu, madeira e folhas de palmeira, 
e desvende as raízes do estilo de vida nativo. 
De seguida, visita de uma plantação de chá. 
Introduzido pelos colonizadores britânicos 
nas terras férteis desta região, o chá malaio 
é um dos recursos mais exportados do país. 
Almoço em restaurante durante as visitas. 
Transfer para o hotel. Jantar e alojamento. 
 
6º DIA – MONTANHAS DE CAMERON | BE-
LUM
De manhã, partida até Bukit Merah Orang 
Utan Island Foundation, o único santuário, 
centro de investigação e preservação de oran-
gotangos na Península da Malásia. Depois de 
um curto passeio de barco no lago Merah, 
desembarque na ilha dos Orangotangos, um 
lugar muito especial onde os “Homens da 
Floresta”, designação dada a esta espécie, 
vivem em liberdade num ambiente muito pró-
ximo daquele que poderíamos encontrar no 
seu habitat natural. De seguida, continuação 
de viagem até Kuala Kangsar, antiga capital 
real, para ver a Mesquita de Ubudiah (visita 
exterior), uma das mais grandiosas da Malá-
sia. A partir daqui, saída em direção à Reserva 

Florestal de Belum (viagem de 3h aproxima-
damente), uma das florestas tropicais mais 
antigas do mundo. Situado perto da fronteira 
com a Tailândia, o ecossistema de Belum Te-
menggor cobre uma área de 290 mil hectares. 
Os únicos que se atrevem a viver segundo as 
regras da natureza são os Orang Asli, os quais 
recolhem os recursos naturais da floresta e 
caçam pequenos mamíferos para se alimen-
tarem. Apesar do estilo de vida primitivo, es-
tas tribos aborígenes estão envolvidas nos 
projetos de conservação da vida selvagem 
de Belum. Chegada e check-in no Lodge. Al-
moço em restaurante entre visitas. Jantar e 
alojamento.

Nota: A visita à ilha dos Orangotangos está de-
pendente do nível das águas do lago Merah. 
Por razões de segurança, a mesma poderá ser 
cancelada. 

 
7º DIA – BELUM | PENANG 
Excursão pela Reserva Florestal de Belum (a 
pé e de barco). Explore a flora e fauna des-
te ecossistema com mais 316 espécies de 
aves, 23 espécies de peixe e 5 espécies de 
tartaruga. Regresso ao Lodge para almoço e 
check-out. De seguida, saída com destino à 
ilha de Penang, uma das primeiras colónias 
britânicas no sudeste asiático. Batizada como 
Prince of Wales Island, a ilha transformou-se 
num centro de produção de especiarias e ser-
viu como ponto de ligação entre os grandes 
reinos asiáticos e os emergentes impérios 
coloniais europeus. Uma ilha exótica, multi-
cultural e cosmopolita, repleta de história e 
charme colonial. Chegada e transfer para o 
hotel. Resto de dia livre. Jantar e alojamento. 

Nota: Considerando o percurso a pé na flores-
ta, recomendamos que leve consigo calçado 
confortável, uma capa de chuva, um chapéu e 
proteção solar. 

 
8º DIA – PENANG 
Início de uma visita panorâmica de dia inteiro 
pela ilha de Penang. Passagem por Kek Loh 
Si, o maior templo budista da Malásia, im-

Montanhas Cameron, Malásia
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portante centro de peregrinação no sudeste 
asiático, e pelos Jardins Botânicos. Parare-
mos novamente numa fábrica de Batik, para 
apreciar a técnica tradicional de tingimento 
de tecido. Continuamos com passagem pelo 
Templo Tailandês do Buda Reclinado e, por 
último, pelo Templo Birmanês, protegido por 
duas figuras de Panca Rupa, criaturas mís-
ticas, guardiães do mundo, com cabeça de 
leão, tromba de elefante, corpo de peixe, 
hastes de veado, cascos de cavalo e asas de 
Garuda (uma ave lendária que faz parte da 
mitologia budista). Admire a arquitetura tipica-
mente colonial das ruas de Georgetown, prin-
cipal cidade da ilha e Património da Huma-
nidade, e conheça Khoo Kongsi, um edifício 
criado por um conjunto de famílias chinesas 
para honrar os seus antepassados. Por últi-
mo, passeie pela Rua da Harmonia, cruzan-
do-se, no caminho, com as diferentes cultu-
ras e religiões que coexistem em harmonia na 
ilha. No final da visita, transfer para o hotel e 
resto de dia livre. Almoço em restaurante en-
tre visitas. Jantar e alojamento no hotel.
 
9º DIA – PENANG | LANGKAWI 
Transfer para o aeroporto e embarque em voo 
com destino a Langkawi, uma ilha paradisía-
ca, onde poderá relaxar na praia, mergulhar 
nas águas azul-turquesa, admirar impressio-
nantes formações geológicas e/ou explorar a 
biodiversidade dos seus lagos, montanhas e 
florestas tropicais. Considerada Geoparque 
Mundial pela UNESCO, Langkawi resulta da 
combinação entre “helang” (águia), o símbolo 
da ilha, e “kawi” (mármore), um dos principais 
recursos naturais deste refúgio idílico que já 
foi ponto de passagem de corsários e piratas. 
Chegada e transfer para o hotel. Dia livre em 
regime de pensão completa.
 
10º DIA – LANGKAWI
Dia livre em regime de pensão completa. Su-
gerimos que descanse na praia ou aproveite 
para explorar os diversos encantos da ilha. 
Por exemplo, passeie de teleférico até ao pico 
de Gunung Mat Chinchang, atravesse a “Pon-
te do Céu”, a 700 metros de altitude, uma das 
mais espetaculares do mundo, visite o merca-
do tradicional diário de Pasar Malam, desfrute 
de Telagah Tujuh, uma cascata encantada no 
meio da floresta, e descubra Gunung Ma-
chinchang, uma das mais antigas formações 
rochosas do sudeste asiático. Todas estas 
sugestões de passeios podem ser adquiridas 
localmente na receção do seu hotel.
 
11º e 12º DIA – LANGKAWI | …. | LISBOA 
Transfer para o aeroporto. Formalidades de 
embarque e partida em voo com destino a 
Kuala Lumpur. Chegada, recolha de bagagem 
e novo embarque com destino a Portugal, via 
Dubai. Noite e refeições a bordo. Chegada no 
12º dia e fim dos nossos serviços.
 
Mínimo de 19 participantes. 

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 2.851€
Suplemento de quarto individual 805€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Dubai | Kuala 
Lumpar e Kuala Lumpar | Dubai | Lisboa; passa-

gem aérea Penang | Langkawi e Langwaki | Kuala 
Lumpur; circuito em autocarro; 9 noites de aloja-
mento em hotéis de 4* e 5*; refeições: 8 almoços e 
9 jantares; guia acompanhante em português (ou 
espanhol); guias locais para as visitas menciona-
das (em português ou espanhol e em inglês em 
Langwaki); taxas de aviação de Lisboa (409€); as-
sistente INATEL; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de serviço (10€); bebidas às refei-
ções; taxa hoteleira turística paga localmente nos 
hotéis no valor de 10 ringgits malaios (MYR10) por 
quarto e noite (equivalente a 2€); quaisquer servi-
ços não mencionados.

À DESCOBERTA  
DE CABO VERDE 
CIRCUITO ILHAS DE SANTIAGO,  
SÃO VICENTE E SANTO ANTÃO 
// NOVIDADE 

PASSAPORTE OBRIGATÓRIO

2 A 9 AGOSTO 
LISBOA | PORTO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | ILHA DE 
SANTIAGO
Comparência no aeroporto. Formalidades de 
embarque. Partida em voo regular com des-
tino à cidade de Praia. Chegada, assistência 
e transporte para hotel de 4*. Em hora a indi-
car localmente, visita da cidade da Praia, um 
pedaço urbano de África nas águas Atlânti-
cas. A cidade parece pulsar a partir da Praça 
Alexandre de Albuquerque, espaço onde se 
cruzam quem circula no comércio do Plateau 
e nos edifícios institucionais e religiosos que 
a circundam. Regresso ao hotel, jantar e alo-
jamento.

2º DIA – PRAIA | ASSOMADA | SERRA DA 
MALAGUETA | TARRAFAL | PRAIA
Partida para o interior da ilha à descoberta 
dos vales, ribeiras e picos que são imagem de 
marca da ilha. Passagem pela vila de São Do-
mingos, cidade de Assomada, onde efetuare-
mos uma breve visita. Continuação para visita 
ao jardim botânico de São Jorge e à Serra 
Malagueta, com suas vistas panorâmicas. 
Chegada ao Tarrafal e visita à histórica prisão 
da época colonial. Possibilidade de tomar um 
banho de mar na linda baía do Tarrafal. Al-
moço em restaurante local. Após a refeição, 
regresso à cidade de Praia pela costa norte 
da ilha. Chegada ao hotel, jantar e alojamento.  
 
3º DIA – PRAIA | CIDADE VELHA | AERO-
PORTO SANTIAGO | ILHA SÃO VICENTE
Partida para visita à Cidade Velha, Património 
Mundial da UNESCO. Visitaremos a primeira 
capital do arquipélago de Cabo Verde, com 
a sua história e monumentos como o Pelou-
rinho, erigido em 1520, a Fortaleza de São Fi-
lipe e a Igreja de Nossa Senhora do Rosário. 
Almoço em restaurante local. Em hora a in-
dicar localmente, transporte para o aeroporto 
para formalidades de embarque. Partida em 
avião com destino à ilha de São Vicente. Che-
gada, assistência e transporte para o hotel. 
Jantar e alojamento.
 
4º DIA – MINDELO | BAÍA DAS GATAS | 
MONTE VERDE | CALHAU | MINDELO
Saída para descobrir todas as paisagens de 
São Vicente com suas belas praias e vulcões 
extintos. A Baía das Gatas, conhecida pelo 
seu festival de música e piscinas naturais 
(tempo livre para banho), Monte Verde com a 
sua vista panorâmica a 779m de altura, Ca-
lhau e os seus vulcões, com vista para a ilha 
de Santa Luzia e a Praia Grande. Almoço em 
restaurante local. Regresso à cidade do Min-
delo. Chegada ao hotel, jantar e alojamento. 

Vista aérea de praia em Cabo Verde
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5º DIA – ILHA SÃO VICENTE | ILHA SANTO 
ANTÃO
Transporte para o porto de Mindelo para em-
barque no ferry que nos transportará até à ilha 
de Santo Antão (1 hora de viagem). Chegada 
à vila de Porto Novo. Início da excursão para 
visita aos principais locais da ilha, através da 
famosa estrada da Corda, Cova, Águas das 
Caldeiras, Ribeira Grande, Ponta do Sol, e, 
claro, o vale do Paul, um contraste fabuloso 
entre a região sul árida e uma floresta em 
altitude com a extraordinária vegetação do 
norte. Almoço incluído em restaurante local 
durante a visita. Após a visita, jantar e aloja-
mento no hotel.
 
6º DIA – ILHA SANTO ANTÃO | ILHA SÃO 
VICENTE
Saída em viatura “4x4” para um “safari”, na 
região sudoeste da ilha, através de paisagens 
vulcânicas e campos de pozolanas. Visita-
remos aldeias isoladas, com destaque para 
a comunidade de Lajedos, onde podemos 
apreciar o projeto de desenvolvimento de tu-
rismo sustentável local. Almoço servido numa 
quinta ecológica. No final, regresso à vila de 
Porto Novo para embarque no ferry que nos 
levará de volta à ilha de São Vicente. À chega-
da ao Mindelo, assistência e transporte para o 
hotel de 4* para jantar e alojamento.
 
7º DIA – ILHA SÃO VICENTE | MINDELO
Nesta manhã, faremos um agradável passeio 
pelas ruas de Mindelo, em busca das casas 
antigas, que formam a alma desta cidade, 
fundada pelos portugueses e desenvolvida 
pelos ingleses. Iremos também apreciar o 
mercado de peixe e verduras. Histórias e des-
cobertas serão as palavras-chave da manhã. 
Almoço em restaurante local. Tarde livre. Em 
hora a indicar localmente, teremos o jantar de 
despedida em restaurante local. Regresso ao 
hotel e alojamento.
 
8º DIA – ILHA SÃO VICENTE | CIDADES DE 
ORIGEM
Em hora a indicar localmente, transporte para 
o aeroporto. Formalidades de embarque e re-
gresso em voo regular.
 
Mínimo de 20 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.821€
Suplemento de quarto individual 346€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Porto | Santiago 
e S. Vicente | Lisboa ou Porto; passagem aérea 
ilha de Santiago | ilha de São Vicente; assistência 
nas formalidades de embarque; 7 noites de aloja-
mento em hotéis de 4*; refeições: 7 jantares e 6 
almoços; guias locais para as visitas mencionadas; 
entradas conforme itinerário; ferryboat ilha Santo 
Antão | ilha São Vicente | regresso; visita em via-
tura 4x4; taxas de aviação de Lisboa (290€); taxa 
segurança aeroportuária (31€ por pessoa); assis-
tente INATEL; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de serviço (10€); taxas de turis-
mo, pagas diretamente no hotel, 2€ por pessoa e 
noite; bebidas às refeições; suplemento aéreo de 
Porto: 60€ (por pessoa); quaisquer serviços não 
mencionados.

FASCÍNIOS DA 
AMAZÓNIA 
// NOVIDADE 

PASSAPORTE OBRIGATÓRIO

25 AGOSTO A 2 SETEMBRO
LISBOA | PORTO | FARO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | BELÉM
Comparência no aeroporto. Formalidades de 
embarque e partida com destino a Belém. 
Chegada e transporte para o hotel de 3*. Pe-
queno snack e alojamento.

2º DIA – BELÉM
Pela manhã, visita ao popular mercado Ver-o-
-Peso, famoso cartão postal de Belém, onde 
as mais variadas frutas regionais, peixes e 
mariscos, carnes, artesanatos, temperos, er-
vas medicinais e utilidades domésticas fazem 
da feira o comércio mais interessante e en-
cantador da Amazónia. Almoço livre. À tarde, 
passeio pela parte histórica e antiga da capi-
tal paraense, com destaque para o complexo 
Feliz Lusitânia, onde se localizam a Igreja de 
Santo Alexandre e o Museu de Arte Sacra, a 
Catedral da Sé, a Casa das Onze Janelas e o 
Forte do Castelo, marco inicial da fundação 
de Belém. Seguimos até à Praça da Repúbli-
ca, visita ao imponente Theatro da Paz, casa 
de espetáculos construída em 1878, durante 
o período áureo do Ciclo da Borracha, quan-
do ocorreu um grande crescimento económi-
co na região. O pôr-do-sol será admirado da 
Estação das Docas, espaço cultural e gastro-
nómico que fica na área portuária às margens 
da Baía do Guajará. Regresso ao hotel. Jan-
tar. Alojamento.

3º DIA – BELÉM
De manhã, visita ao Museu Emílio Gueldi. Al-
moço livre na Estação das Docas, um espa-

ço preferido dos belenenses e com bastante 
oferta local. Após o almoço, seguiremos para 
o Mangal das Garças, um parque ecológico 
que representa um pedaço de toda a riqueza 
amazónica em plena cidade, um oásis para 
os que valorizam a natureza e um dos pontos 
turísticos mais elogiados de Belém. Regresso 
ao hotel para jantar e alojamento.

4º DIA – BELÉM | ILHA DE COTIJUBA
Saída bem cedo em direção a Icoaraci, onde 
acontece o embarque para ilha de Cotijuba 
(navegação: 1h20). Chegada e convivência 
com o Movimento de Mulheres das Ilhas de 
Belém, MMIB, organização social local com 
atuação há mais de 15 anos nas ilhas de Be-
lém. Visita à sede do MMIB e atividades de in-
teração com os moradores. Almoço na Praia 
do Vai Quem Quer, uma praia de rio (mas, que 
é tão largo que parece o mar), “bate-papo” 
com as mulheres incríveis de lá e um atelier 
de artesanato a partir de sementes e fibras 
locais. Tempo livre para descanso e relaxa-
mento nesta praia de água doce. Jantar e alo-
jamento na pousada na ilha de Cotijuba.

5º DIA – ILHA DE COTIJUBA | BELÉM
De manhã, continuação da vivência com o 
MMIB. Almoço seguido de embarque para re-
gresso (em barco regional regular) com desti-
no a Icoaraci. Chegada e transfer para Belém. 
Tempo livre até o jantar. Alojamento.

6º DIA – BELÉM | BOA VISTA DO ACARÁ | 
BELÉM
Saída do hotel para o porto em Belém. Em-
barque em barco regional fretado com des-
tino à Boa Vista do Acará (aproximadamente 
50 minutos de navegação). Durante a viagem 
que cruza o rio Guamá, um dos que formam a 
Baía do Guajará em Belém, entende-se como 
vivem as pessoas da região. Casas construí-
das sobre estacas garantem proteção contra 
o vai-e-vem da maré, aqui o barco é o único 
meio de transporte. Chegada ao porto da co-
munidade e encontro com representante da 

Rio Amazonas, Brasil
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Associação de Produtores de Boa Vista do 
Acará que será nosso acompanhante durante 
o dia. Caminhada de 20 minutos até a sede 
da associação, onde faremos uma rodada de 
apresentação e um lanche de boas-vindas, 
preparado pelos comunitários. De lá, saire-
mos para visita à plantação de priprioca, raiz 
aromática utilizada na produção de cosmé-
ticos. Como a priprioca leva no mínimo oito 
meses para chegar ao ponto da colheita, as 
famílias sustentam-se com o cultivo do açaí, 
cupuaçu, biribá e tantas outras espécies, que 
serão apresentadas durante a visita. Oportu-
nidade de conhecer o processo de produção 
artesanal da farinha de mandioca. Vivenciare-
mos desde o cuidado com a “roça” até o tra-
balho final na casa de farinha. Almoço regio-
nal na comunidade e tempo para descanso. À 
tarde, um delicioso banho de igarapé acom-
panhado de um banho de cheiro (leve fato de 
banho, porque vai precisar, mas principal-
mente: vai gostar!). Caminhada de regresso 
ao porto e embarque para regresso ao hotel. 
Tempo livre até ao jantar. Alojamento.

7º DIA – BELÉM | ILHA DO COMBU | BELÉM
Saída do hotel para o porto em Belém, onde 
embarcaremos em barco regional fretado 
para a Ilha do Combu (navegação de 20 mi-
nutos). Ao longo dos rios da Amazónia, vivem 
os ribeirinhos, população tradicional não indí-
gena, dependendo principalmente da pesca 
artesanal e do manejo florestal comunitário 
(produtos madeireiros e não-madeireiros). A 
Ilha do Combu é formalmente uma Área de 
Proteção Ambiental (APA), criada em 1997 
e com 1,5 mil hectares. Chegaremos à casa 
da Dona Nena que produz cacau e frutas da 
Amazónia como o bacuri e o cupuaçu. Após 
a apresentação do nosso grupo, tomaremos 
um café com diferentes produtos artesanais 
com ela e faremos um pequeno trilho na sua 
propriedade com explicações informais sobre 
a biodiversidade local, a preservação das flo-
restas e o uso sustentável da floresta. No final 
da caminhada, demonstração e participação 
na produção artesanal de chocolate e cacau 
com a Dona Nena. Continuamos para almoço 
num restaurante à beira do rio. Tempo para 
nadar e relaxar. Regresso a Belém, tempo li-
vre até ao jantar. Alojamento.

8º e 9º DIA – BELÉM | CIDADES DE ORIGEM
Dia livre para atividades de caráter pessoal 
até à hora do transfer para o aeroporto. Su-
gerimos passeio pelo Docas. Late check-out 
assegurado no hotel. Formalidades de em-
barque e voo de regresso a Portugal. Noite a 
bordo e chegada na manhã do 9º dia.

Mínimo de 15 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 2.662€
Suplemento de quarto individual 882€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Porto ou Faro, 
| Belém | Lisboa ou Porto ou Faro; circuito em au-
tocarro; transporte fluvial para os trajetos: Belém 
| ilha de Cotibuja e regresso, Belém | Boa Vista 
do Acará e regresso e Belém | Ilha do Combu e 
regresso; assistência nas formalidades de em-
barque; 6 noites de alojamento em hotel de 3*;  
1 noite de alojamento em pousada; refeições: 4 

almoços e 6 jantares (incluindo um especial de 
despedida); 4 lanches; acompanhamento de guias 
locais em todas as visitas mencionadas; taxa de 
contribuição para associações locais; taxas de 
aviação de Lisboa (63€); assistente INATEL; segu-
ro de viagem.

Não inclui: taxa de serviço (10€); bebidas às re-
feições (refrigerantes e bebidas alcoólicas); suple-
mentos aéreos de partida do Porto ou Faro 60€ 
(por pessoa); quaisquer serviços não menciona-
dos.

Nota: recomendamos o uso de protetor solar, 
chapéu, água, calçado e roupa confortável 
para caminhadas e nunca calçado do tipo chi-
nelos ou calçado com salto.

IRÃO, DESCOBRINDO  
OS TESOUROS DA 
ANTIGA PÉRSIA 

PASSAPORTE OBRIGATÓRIO

6 A 18 OUTUBRO 
LISBOA

1º DIA – CIDADE DE ORIGEM | ISTAMBUL 
| TEERÃO
Comparência no aeroporto. Formalidades de 
embarque e partida em voo com destino à ca-
pital do Irão, via cidade europeia. Refeições a 
bordo. Assistência à chegada e transfer para 
o hotel. Alojamento em hotel de 4*.
 
2º DIA – TEERÃO 
Dia dedicado à visita de Teerão. Começare-
mos pelo Museu das Carpetes, o qual alberga 
mais de 100 peças das mais extraordinárias 
de todo o Irão, uma enorme variedade de 
carpetes elaboradas artesanalmente. Con-
tinuaremos pelo Complexo Sa’ad Abad que 
compreende uma área de 1.100.000 m2 e 18 
magníficos palácios históricos, dos quais vi-
sitaremos apenas dois. Este complexo, foi 
construído e habitado por monarcas Qajar, 

durante o século XIX. Depois da revolução de 
1979, o complexo transformou-se em museu. 
Almoço em restaurante tradicional iraniano. 
De tarde, continuação com visita ao Museu 
Reza Abassi, situado em Seyed Khandan. O 
nome do museu é em honra a um dos artistas 
do período Safávida e alberga a única cole-
ção de arte persa que remonta ao segundo 
milénio antes de Cristo, tanto das épocas 
pré-islâmica como da época islâmica. No fim 
da tarde, visita à torre de telecomunicações 
Milad, a torre mais alta do mundo com 435 
metros desde a sua base até à antena. Jantar 
e alojamento no hotel.
 
3º DIA –  TEERÃO | SHIRAZ                             
Saída para visita ao Museu Nacional do Irão, 
composto por dois complexos: o Museu do 
Antigo Irão, inaugurado em 1937, e o Museu 
de Arte Islâmica, inaugurado em 1972. Do 
seu espólio constam utensílios históricos que 
remontam à época medieval, vários objetos 
de cerâmica, metal, têxtil, livros e moedas. 
Observaremos ainda a evolução da huma-
nidade através de uma exibição de relíquias 
históricas. Visita ao Palácio Golestan, antigo 
complexo real da era Qajar, na capital do país. 
Este é um dos monumentos históricos mais 
antigos do património mundial e pertence a 
um grupo de edifícios reais que antigamente 
se encontravam rodeados pelas paredes de 
barro da cidadela de Teerão. Conta com jar-
dins e edifícios reais assim como várias co-
leções de artesanato do país e várias ofertas 
europeias dos séculos XVIII e XIX. Por fim, 
passeio pelo Bazar, que representa a vida 
económica do país. É aqui que se desenrolam 
grande parte das relações sociais dos cida-
dãos. Almoço em restaurante. Terminamos as 
nossas visitas no Museu Nacional das Jóias, 
onde estão expostos dois dos maiores dia-
mantes do mundo, um deles o Darya-e-Noor 
que significa mar de luz. No final desta visita, 
transfer para o aeroporto para formalidades 
de embarque e partida em voo interno com 
destino à cidade de Shiraz. Chegada, assis-
tência e transfer para o hotel. No caminho, 
visita de Shah-e Cherag, um dos santuários 

Mesquita Nasir Ol-Molk, Shiraz, Irão
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mais belos do Irão com uma fabulosa cúpula 
iluminada e decorada com espelhos. Chega-
da ao hotel para jantar e alojamento.
 
4º DIA – SHIRAZ
Dia dedicado a visitas em Shiraz. Esta cidade 
é conhecida como o berço da cultura persa 
e tem sido o coração da mesma desde há 
mais de 2.000 anos. Em tempos foi a capital 
do país. Pela manhã, é o momento ideal para 
desfrutar dos melhores lugares de interesse 
histórico de Shiraz que datam da época em 
que era capital da dinastia Zand. O seu glo-
rioso Palácio Karim Khan, a bela arquitetura 
de Sary-e-Moshir, a Mesquita Nasir Almok, a 
esplêndida Mesquita Vakil e o Bazar que se 
situa perto da mesma, repleto de lojas com 
lembranças étnicas. Almoço em restaurante 
tradicional. Esta cidade foi casa dos famosos 
poetas Hafez e Saadi, assim como de vários 
sítios arqueológicos de diferentes épocas, 
algumas remontando a mais de 6.000 anos. 
Hafez é um dos poetas que mais impressio-
nou o mundo inteiro pela sua arte, o jardim 
que alberga o seu túmulo é um nicho de paz 
e tranquilidade. Saadi, poeta, filósofo e místi-
co, é conhecido como o pai do turismo, pois 
há mais de sete séculos viajou por diferentes 
países e cidades, recolhendo várias das suas 
vivências em verso e prosa em dois livros. 
Possibilidade de render homenagem a estes 
dois poetas durante a visita aos seus túmulos. 
De tarde, visitaremos o Mausoléu Ali-Ebn- 
-e-Hamzeh, que nos irá maravilhar pelo seu 
esplendor. Passearemos pelos jardins Nama 
Jahan, debaixo dos seus enormes e orgulho-
sos cedros.  Finalmente, visitaremos o Jardim 
Delgosha e o Túmulo Khajoy-e-Kermani, de 
onde a vista panorâmica da cidade de Shiraz 
lhe dará uma recordação memorável. Jantar e 
alojamento no hotel. 
  
5º DIA –  SHIRAZ | PERSÉPOLIS | NECRÓ-
POLIS | SANG-E-SIA
De manhã, excursão a Persépolis. Literal-
mente, Persépolis significa capital da Pérsia e 
contém um impressionante complexo de pa-
lácios inspirados no estilo mesopotâmico. A 
importância e qualidade destas monumentais 
ruínas convertem-na num lugar arqueológico 
único. Continuação com a visita da Necrópo-
lis. Situada em frente da montanha de Rah-
mat, é o local onde estão enterrados os reis 
Aqueménidas. Podemos observar os baixos 
relevos que datam dos períodos Elamita e 
Sasánida. Almoço em restaurante. De tarde, 
continuação pelo bairro histórico e cultural de 
Sang-e-sai que quer dizer pedra negra. Visi-
taremos o Santuário de Bibidokhtaran, com 
a sua arquitetura única, da qual salientamos 
a cúpula de Soltaniyeh, em Zanjan, a terceira 
maior cúpula do mundo, depois das cúpulas 
da Catedral de Florença e da Mesquita de 
Santa Sofia em Istambul. A sua importância 
na cultura muçulmana equipara-se com a cú-
pula de Brunelleschi para a arquitetura cristã. 
Ali verá o cipreste histórico da Mesquita de 
Mirhadi, a Mesquita Moshir e uma igreja armé-
nia que, se desejar, poderá igualmente visitar. 
Visita ao túmulo de Sibooyeh e às casas his-
tóricas de Moayedi, Mostafavi e Nematollahi, 
atualmente pertença da cadeia de hotéis tra-
dicionais Niayesh. Pode observar a evolução 

da arquitetura iraniana desde a era de Qajar 
até a nossa era. Igualmente podemos obser-
var alguns dos elementos característicos da 
decoração das casas antigas da época Pah-
lavi, tais como os pátios interiores e os quar-
tos ao redor da mesma. O dia termina com um 
jantar típico Shiraz em restaurante tradicional. 
Regresso ao hotel para alojamento. 
 
6º DIA – SHIRAZ | PASARGADAE | YAZD 
Partida para Pasargadae, capital do império 
Aqueménida no tempo de Ciro, o Grande, o 
qual ordenou a sua construção em 559-530 
a.C. É também aqui que se encontra o seu tú-
mulo. Esta cidade é considerada Património 
da Humanidade pela UNESCO. Almoço em 
restaurante, jantar e alojamento em Yazd, ci-
dade mais antiga do mundo, construída em 
barro e rodeada pelos 4.000 metros do Monte 
Shirkouh e por grandiosos desertos. Esta ci-
dade está igualmente repleta de antigas mes-
quitas de impressionante beleza.  
 
7º DIA – YAZD  
Dia dedicado à visita desta antiga cidade. Vi-
sita da Mesquita de Jameh, na cidade antiga 
de Yazd, com uma cúpula do século XV, que 
ficou conhecida como a prisão de Alexandre 
Magno, através da referência num poema de 
Hafez. Apesar de ser incerto que o poço no 
centro do pátio tenha sido construído por Ale-
xandre Magno e utilizado como masmorra, o 
edifício é digno de ser visitado e inclui o aces-
so a vários ateliers artesanais.  Continuação 
da visita ao túmulo dos doze imãs, construí-
do em azulejo no início do séc. XI, que forma 
um dos lados da rua Zaiee e o coração do 
bairro histórico. As inscrições, outrora muito 
detalhadas, levam os nomes dos imãs Chiíes 
apesar de nenhum estar aqui enterrado. Con-
tinuamos a nossa visita agora ao Jardim de 
Dowlatab construído em estilo arquitetónico 
persa, o qual atrai milhares de turistas nacio-
nais e estrangeiros. Continuação para o Mu-
seu da Água de Yazd. Este museu, com 124 
anos de antiguidade, exibe as ferramentas e 
técnicas utilizadas para criar canais subter-
râneos, os chamados qanats, que levavam a 
água até às cidades e aos campos para uso 
agrícola. Existem qanats debaixo do museu a 
diversos níveis, aos quais se acede através de 
uma escada chamada de Payab. Este museu 
exibe ainda uma grande variedade de objetos 
desde os empregados nos qanats até aos 
documentos de propriedade da água. É, sem 
dúvida, um dos mais importantes lugares de 
interesse desta cidade. Por fim, visitaremos 
vários ateliers de artesanato e fábricas de do-
ces. Jantar e alojamento no hotel.
 
8º DIA – YAZD | MEYBOD | NAIN | VARZA-
NEH | ISFAHAN  
Distância percorrida: aproximadamente 
300km
Partida para uma nova etapa da nossa aven-
tura, com destino à cidade de Isfahan. No 
caminho, visitaremos Meybod, que remonta 
à época pré-islâmica. Esta cidade foi a capi-
tal do Irão no período de Mazaffarid. Um dos 
castelos mais antigos do Irão é o Castelo Na-
rin, em Meybod, que remonta à época Sasáni-
da, anterior à chegada do Islão ao Irão. É con-
siderado um dos edifícios de grande interesse 

nacional. Este antigo castelo foi construído em 
cima da colina Galeen e domina toda a cida-
de. Continuação até Nain, também conhecida 
como a cidade das cisternas, onde se podem 
encontrar cerca de 80 destas construções. 
Há mais de 3.000 anos os persas aprenderam 
a construir aquedutos subterrâneos (qanats) 
para levar a água das montanhas até às planí-
cies. Nain é um dos melhores lugares em todo 
o mundo para ver estes qanats em funciona-
mento. Destaque também para a Mesquita de 
Jameh uma das primeiras quatro mesquitas 
construída no Irão depois da invasão árabe, 
o castelo pré-islâmico de Narenj, a casa tra-
dicional de Pirnia, o velho Bazar, Rigareh, um 
moinho de água do qanat e um zurkhaneh, 
lugar para o desporto tradicional. Termina-
remos o nosso dia com a visita de Varzaneh 
famosa pelo seu espetacular deserto de altas 
dunas de areia. Outras atrações em Varzaneh 
são as terras húmidas de Gavkhouni a mon-
tanha negra, o lago de sal, a Mesquita Jameh 
de Varzaneh, a ponte velha a cidadela de 
Ghoortan, as torres das pombas, o complexo 
dos cameleiros, o complexo do poço de bois, 
a caravana os depósitos de água e as torres 
de vento, sem esquecer os trajes únicos das 
mulheres de Varzaneh, que contrariamente 
ao resto do país, usam xadores brancos em 
vez dos negros habituais. Almoço numa casa 
local de Varzaneh e continuação até Isfahan. 
Chegada jantar e alojamento no hotel. 
 
9º DIA – ISFAHAN  
Manhã dedicada à visita de Isfahan. Esta ci-
dade lendária enfeitiça cada um dos seus 
visitantes, é a pérola da arquitetura islâmica 
tradicional, apesar de ter sido renovada por 
vários novos artistas contemporâneos. Isfah-
an orgulha-se dos seus fascinantes palácios e 
jardins históricos, assim como das suas pon-
tes pitorescas. A lenda conta que foi fundada 
na época de Tahmoures e que por sua glória 
recebeu o nome de “Isfahan, a metade do 
mundo”. O nosso tour de dia completo inclui 
o Palácio de Chehel Sotoun, construído por 
Shah Abbas II para seu entretenimento e re-
ceções. O seu nome em persa significa 40 co-
lunas e foi inspirado nas vinte colunas de ma-
deira que decoram a entrada do pavilhão e do 
reflexo destas na água da fonte. Continuação 
pela famosa Praça do Imã Naqsh-e-Jahan, 
a segunda maior do mundo depois da praça 
Tiananmen em Pequim. Ao redor da imensa 
praça há várias ruas que ligam a um dos ba-
zares mais famosos do Irão. Continuaremos 
com o Palácio de Ali Qapu, cujo nome “Ali” 
em persa significa imperial e “Qapu” que no 
Azerbaijão quer dizer porta, uma vez que este 
se localizava à entrada dos palácios Safávida 
que se estendiam desde a praça até à avenida 
Chahar-Baq. Por fim, visitaremos a Mesquita 
do Imam e a Mesquita Sheikh Lotfollah para 
desfrutar das suas belezas arquitetónicas. Al-
moço e resto de tarde livre para passear pela 
cidade ou realizar algumas compras no bazar. 
Jantar e alojamento no hotel. 
 
10º DIA – ISFAHAN  
Mais uma manhã dedicada à visita de Isfah-
an. Neste dia visitaremos a Mesquita de Ja-
meh, a Catedral Arménia de Vank, uma das 
mais belas do mundo, o Mausoléu do Sufi 
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Monar Jimban com os seus minaretes e pon-
tes medievais e, por fim, a Ponte de Allahverdi 
Khan, vulgarmente conhecida como Si-o-seh 
pol, a ponte das trinta e três colunas, um dos 
exemplos mais famosos da época Safávida e 
a ponte mais comprida sobre o rio Zayandeh 
(com 297,76 metros). Almoço e resto de tarde 
livre para passear pela cidade ou realizar al-
gumas compras no bazar. Jantar e alojamen-
to no hotel.
 
11º DIA – ISFAHAN | NATANZ | ABYANEH | 
KASHAN 
Pela manhã, partida para Kashan, com várias 
paragens e visitas pelo caminho. Primeira pa-
ragem será Natanz, uma cidade situada a 70 
km sudoeste de Kashan, famosa pelas frutas 
de produção local. Vários santuários “salpi-
cam” a região, como é o caso do santuário do 
Xeique Sufi Abd al Samad, que data de 1304.  
Continuação para visita ao Castelo de Tarq 
da era Sasánida, situado no povoado de Tarq 
Rud. Prosseguimos para a aldeia de Abyaneh, 
a famosíssima aldeia vermelha, inscrita como 
património mundial da UNESCO, em Barzrud, 
situada no sopé do Monte Karkas e nas pro-
ximidades do deserto. Na parte superior da 
aldeia, assentam as ruínas de uma fortaleza 
da era Sasánida. Tempo para apreciar a be-
leza desta aldeia, uma das mais pitorescas 
do Irão. Visitá-la significa reviver o passado, 
pois os seus habitantes vivem e vestem-se 
ao estilo original persa. Almoço no caminho 
e chegada a Kashan para jantar e alojamento 
no hotel.
 
12º e 13º DIA –  KASHAN | QOM | AERO-
PORTO DE IKA – TEERÃO | REGRESSO 
Último dia para nos despedirmos do Irão e dos 
Tesouros da Antiga Pérsia. Em Kashan, visita 
das casas históricas de Borujerdiha e Tabata-
baeiha, lugares de interesse histórico da era 
Qajar, do Jardim de Fin, jardim histórico ao 
estilo tradicional persa, terminado em 1590 e 
um dos mais antigos do Irão.  Almoço e saída 
de Kashan para visitar Qom e o Santuário de 
Fatema Masumeh. Qom é considerado pelos 
muçulmanos xiitas como a segunda cidade 
sagrada depois de Mashhad. No final do dia, 
jantar em restaurante e transfer para o aero-
porto de Ika. Assistência nas formalidades de 
embarque e regresso a Lisboa via cidade de 
conexão, noite e refeições a bordo. Chegada 
na manhã do 13º dia. 

Mínimo de 20 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 2.222€
Suplemento de quarto individual 258€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Istambul | Teerão 
e Teerão | Istambul | Lisboa; passagem interna 
Teerão | Shiraz; circuito em autocarro; 11 noites 
de alojamento em hotéis de 4*; taxas de aviação 
de Lisboa (250€); refeições: 11 almoços e 11 jan-
tares; guia local acompanhante em português (ou 
espanhol); visitas e entradas mencionadas; visto 
de entrada e tramitação do processo (carta de au-
torização); assistente INATEL; seguro de viagem.

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

A VIAGEM DA SUA VIDA: 
ÍNDIA INCRÍVEL!  

PASSAPORTE OBRIGATÓRIO

11 A 25 OUTUBRO 
LISBOA 

1º DIA – LISBOA | … | DELHI
Comparência no aeroporto. Formalidades de 
embarque e partida em voo regular com des-
tino a Delhi, via cidade europeia. Refeições a 
bordo. Assistência na chegada e transporte 
privativo para o hotel. Alojamento.
 
2º DIA – DELHI
Pela manhã, saída para visita da zona antiga 
da cidade, começando com a visita de Raj 
Ghat, o memorial a Mahatma Gandhi, o pai da 
Nação indiana, seguindo depois para a maior 
mesquita indiana, Jama Masjid. Daqui saire-
mos num passeio em riquexó até ao parque 
do Forte Vermelho, passando pelas estreitas 
ruas de Chandni Chock, terminando no forte, 
com uma vista magnífica sobre o rio Jamu-
na. Almoço em restaurante. Após a visita da 
Velha Delhi, passaremos para Nova Delhi, ob-
servando todo o legado deixado pelos britâ-
nicos. Início do passeio passando pela Porta 
da Índia, Rashtrapati Bhawan, a residência 
oficial do Presidente da Índia, o Parlamento e 
os ministérios. A visita também incluirá a pas-
sagem pelo Qutub Minar, o minarete de tijolo 
mais alto do mundo. Visita ainda ao Mauso-
léu de Humayun, belo monumento de estilo 
indo-persa, mandado construir pela viúva do 
2º Imperador Mughal, Humayun. Regresso ao 
hotel para jantar e alojamento.
 
3º DIA – DELHI | AGRA
Saída bem cedo para Agra (situada a aproxi-
madamente 200 kms). Após uma viagem de 

cerca de 5h, chegamos a Agra, check-in no 
hotel, seguido de almoço. Após o almoço, 
saída em direção ao imponente Taj Mahal. Te-
remos transporte de charrete até à entrada do 
palácio. Visita a este magnífico monumento, 
completamente acabado no ano de 1653, no 
qual estiveram envolvidos cerca de 20.000 tra-
balhadores, e cujo mármore para a sua cons-
trução foi transportado ao longo de 320 kms 
por cerca de 1000 elefantes. Após esta visita, 
partida em direção ao Forte de Agra, situado 
ao longo do rio Yamuna, que apresenta exem-
plos de obras de artesãos do período Mughal 
de valor inestimável, incluindo o lindo mostei-
ro construído pelo Imperador Akbar em 1565. 
A terminar, visita à Missão de Caridade de Ma-
dre Teresa, atualmente uma casa para órfãos 
em Agra. A casa de Madre Teresa desempe-
nha um papel fundamental na educação de 
todas as crianças. Esta casa de acolhimento, 
recebe todo o tipo de crianças, desde bebés 
a crianças com problemas mentais. Este lugar 
é também uma casa para pessoas idosas que 
estão mentalmente doentes. Regresso ao ho-
tel para jantar e alojamento. 
 
4º DIA – AGRA | FATHEPUR SIKRI | BHARA-
TPUR | JAIPUR
Partida de Agra em direção a Jaipur, a cerca 
de 240 kms, numa viagem de aproximada-
mente 5h30. No percurso, visita a Fatehpur 
Sikri. Entre 1570 e 1586 esta cidade foi a ca-
pital do Império Moghul. Aí vivia, numa gru-
ta, um santo islâmico chamado Sheikh Salim 
Chishti. Akbar, líder do povo, pediu-lhe a bên-
ção de um filho. Ao ver realizado o seu dese-
jo, não só deu o nome de Salim ao seu filho, 
como idealizou um ambicioso projeto – uma 
cidade – a ser construída próximo da resi-
dência do santo. No entanto, a escassez de 
água levou o povo a abandonar o local. O que 
restou foi uma cidade fantasma muito bem 
conservada com uma mesquita, muitos pa-
lácios, ruas e praças. As construções foram 

Taj Mahal, Agra, Índia
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feitas com arenito vermelho. Visita de Panch 
Mahal, Diwan-i-Khas, Diwn-i-Aam e Burland 
Darwaja. Após as visitas, continuação da via-
gem para Jaipur, com almoço no Laxmi Niwas 
Palace em Bharatpur. Chegada a Jaipur, jan-
tar e alojamento no hotel. 
 
5º DIA – JAIPUR | AMBER | JAIPUR
De manhã, saída com paragem em Hawa 
Mahal para admirarmos a elaborada fachada 
do Palácio dos Ventos. Continuação para vi-
sita ao famoso Forte Amber, também conhe-
cido como o “Palácio Rosa”, fazendo o per-
curso da porta até ao topo do forte em dorso 
de elefante ou jipe (mediante disponibilidade). 
Construído em 1592 pelo Rajá Man Singh 
em arenito vermelho e mármore branco, este 
forte é uma fascinante mistura da arquitetu-
ra Hindu e Muçulmana. A sua estrutura só 
ficou acabada no início do século XVIII. Almo-
ço. A tarde será dedicada à visita de Jaipur, 
cujo principal atrativo é o Palácio da Cidade, 
perfeito exemplo da arquitetura Rajasthan e 
Mughal, constituído por 4 palácios principais: 
Dilkusha Mahal, Moti Mahal, Sheesh Mahal e 
Krishna Mahal. Originalmente construído pelo 
Marajá Jai Singh II, o complexo foi mais tarde 
descoberto por muitos dos seus sucessores. 
Visita ainda ao Observatório Jantar Mantar 
(maior observatório astronómico do mundo 
esculpido em pedra e mármore). Antes do re-
gresso ao hotel, tempo ainda para um passeio 
de riquexó pelas estreitas ruas da cidade até 
um bazar local. Jantar e alojamento no hotel.
 
6º DIA – JAIPUR | PUSHKAR | JODHPUR
Pela manhã, partida para Jodhpur, a 330 kms, 
numa viagem de aproximadamente 6h30. Du-
rante a viagem, visita à aldeia de Pushkar, si-
tuada no deserto, alberga um dos lagos mais 
sagrados da Índia. À sua volta existem inú-
meros templos e rituais. Para além da razão 
religiosa, esta aldeia é também famosa pela 
feira de gado e camelos que aqui se realiza 
anualmente. Visita aos Ghats e ao Templo de 
Brama, almoço no Jagat Palace em Pushkar, 
após o qual continuamos até Jodhpur. Che-
gada, jantar e alojamento no hotel. 
 
7º DIA – JODHPUR
Manhã dedicada a visitar a cidade de Jo-
dhpur, incluindo o complexo da Fortaleza 
Mehrangarth com o Palácio Moti Mahal, o 
Bazar Sardar com a sua Torre do Relógio de 
1912, o famoso forte da cidade e o cenotáfio 
de mármore branco do Marajá Jaswant Singh 
II: Jaswant Thada. Visitaremos também o Pa-
lácio Museu Umaid Bhawan, um dos últimos 
grandes palácios da Índia, que levou 15 anos 
a construir. Regresso ao hotel para almoço. 
Restante tarde livre para passear pela cidade 
ou simplesmente repousar já que estamos a 
meio da viagem. Jantar e alojamento no hotel.
 
8º DIA – JODHPUR | RANAKPUR | UDAIPUR
Início da viagem com destino a Udaipur, a cer-
ca de 260 kms. Neste dia, teremos cerca de 
7h de viagem enriquecida porque aproveita-
remos para parar e visitar durante o percurso 
o complexo de templos de Ranakpur, um dos 
cinco principais lugares sagrados dos Jainis-
tas. Após o almoço em restaurante, continua-
ção da viagem em direção a Udaipur. No per-

curso, visita a Eklingji e Nagda. Eklingji é um 
complexo religioso na região de Mewar, a 22 
kms de Udaipur, que abriga 108 templos e foi 
construído no ano de 734. A antiga capital de 
Mewar – Nagda – tem as ruínas dos templos 
de Vishnu, Shiva e Jain. Chegada a Udaipur e 
alojamento no hotel. Udaipur é uma bela ci-
dade rodeada pelo azul da água do lago, uma 
mescla de lugares, sons, experiências e inspi-
ração para a imaginação de poetas, pintores e 
escritores. Jantar e alojamento no hotel.
 
9º DIA – UDAIPUR
De manhã, saída para visita ao Palácio da Ci-
dade, construído em 1725, em granito e már-
more. Aqui visitaremos a sala das audiências, 
os aposentos reais das damas da corte e os 
jardins Sahelion-ki-Badi, onde durante sécu-
los se realizaram as festas reais. É um autên-
tico labirinto de belos vitrais e obras de arte. 
Almoço em restaurante. De tarde, caso o nível 
das águas o permita, saída para passeio de 
barco pelo lago Pichola, cujo símbolo é Palá-
cio Jag Mandir (se o passeio de barco não se 
realizar, devido ao baixo nível de água, iremos 
visitar a Crystal Gallery). Jantar e alojamento 
no hotel.
 
10º DIA – UDAIPUR | BOMBAIM | GOA
Pequeno-almoço antecipado (ou em bolsa) e 
transporte para o aeroporto. Formalidades de 
embarque com destino a Goa, via Bombaim. 
Assistência na chegada e transporte até ao 
hotel, com paragem em circuito para almoço 
em restaurante. Tarde livre. Relaxe e desfrute 
da calma e do mar. Esta é a sua Índia mere-
cida. Jantar e alojamento neste hotel junto à 
praia.
 
11º DIA – GOA
Saída matinal para visita da Velha Goa e das 
suas igrejas: Basílica do Bom Jesus, uma das 
mais antigas igrejas de Goa, assim como de 
toda a Índia, e o local sagrado onde perma-
necem as relíquias de São Francisco Xavier, 
veneradas não só pelos católicos, mas tam-
bém por hindus. Durante este passeio tam-
bém visitaremos a Catedral de Santa Catari-
na, a maior igreja na Ásia, com 14 altares, um 
corredor de 8 metros e 5 sinos, incluindo um 
sino de ouro, a Igreja de São Caetano, que é 
uma réplica da Praça de São Pedro em Roma. 
Almoço no Hotel Panjim Inn, uma antiga man-
são portuguesa convertida num pacato hotel 
no centro de Panjim. Após o almoço, conti-
nuação das visitas, começando pela Igreja de 
N. Srª da Imaculada Conceição, uma das pri-
meiras a serem construídas em Goa no séc. 
XVI. Depois, continuaremos com um passeio 
a pé pelo bairro das Fontainhas, onde iremos 
encontrar uma grande influência portuguesa, 
e a zona de São Tomé, do “Altinho”, a Rua Na-
tal e a zona de Dona Paula. Jantar e alojamen-
to no hotel.
 
12º DIA – GOA
Dia livre para atividades de caráter pessoal, 
aproveitar a praia e as instalações do hotel. 
Estadia no hotel em regime de pensão com-
pleta. Sugerimos que se informe na receção 
do hotel ou junto do assistente INATEL sobre 
excursões opcionais às imediações: como, 
por exemplo, ao Mercado de Margão para ir 

comprar especiarias ou ao Museu Big Foot, 
entre outros.
 
13º DIA – GOA | BOMBAIM
Pela manhã, check-out e visita ao Forte Agua-
da, um edifício inspirador, estrategicamen-
te localizado no estuário do rio Mandovi e o 
maior dos fortes da época portuguesa espa-
lhados por Goa. Este forte é assim chamado 
devido à nascente dentro das muralhas que 
abasteciam água para os navios que aqui che-
gavam após a longa viagem marítima de Lis-
boa. Os portugueses ergueram este bastião 
maciço em 1609-12 para afastar os ataques 
dos exércitos saqueadores dos holandeses e 
dos maratas. Além da localização estratégica, 
um conjunto de duzentos canhões e as suas 
proeminentes fortificações fizeram do For-
te Aguada um verdadeiro baluarte contra os 
ataques inimigos. Esta construção atingiu o 
recorde invejável por ser o único forte que não 
foi conquistado por nenhum invasor durante 
os 450 anos do império português. Almoço 
em restaurante. Transporte para o aeropor-
to. Formalidades de embarque com destino 
a Bombaim. Chegada e transfer para o hotel. 
Jantar e alojamento.
 
14º DIA – BOMBAIM
De manhã, início da visita à cidade de Bom-
baim começando pelos Dhobi Ghats, típicas 
lavandarias indianas ao ar livre, passando 
por Mani Bhavan, a residência de Mahatma 
Ghandi durante as suas estadias em Bom-
baim, a colina Malabar, os Jardins Suspen-
sos e a Torre do Silêncio, local onde os parsis 
(seguidores do Zoroastrismo) colocavam os 
seus mortos. Continuamos pela Marina Drive, 
longa marginal conhecida como “o colar da 
rainha” devido à iluminação da avenida em 
forma de U. Passagem ainda pela estação de 
comboios Vitoria Terminus, emblemática da 
época britânica no país, e pela Torre Rajabai, 
que se destaca dos restantes edifícios da 
Universidade de Bombaim pela sua altura de 
85m. Almoço em restaurante. Após o almoço, 
visita da Porta da Índia (ex-líbris de Bombaim), 
construída para comemorar a visita dos so-
beranos britânicos em 1911, seguindo-se 
depois um passeio a pé pela zona do antigo 
forte. Embora fisicamente não exista o forte, 
podemos ainda encontrar diversos edifícios 
construídos em diferentes estilos. Visitaremos 
também o Mercado Crawford, com as suas 
lojas cobertas. No final da visita, regressare-
mos ao hotel para jantar. Após o jantar trans-
porte para o aeroporto.
 
15º DIA – BOMBAIM |…| LISBOA
Formalidades de embarque e regresso, via 
cidade europeia. 
 
Mínimo de 20 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 2.738€
Suplemento de quarto individual 783€

Inclui: passagens aéreas Lisboa | Delhi e Bom-
baim | Lisboa (via cidade europeia) e voos domés-
ticos Udaipur | Bombaim | Goa e Goa | Bombaim; 
circuito em autocarro; 13 noites de alojamento em 
hotéis de 5*; refeições: 13 almoços e 13 jantares; 
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guias locais em espanhol e, em Goa, em portu-
guês; percurso em charrete do parque de esta-
cionamento até ao Taj Mahal, em Agra; visita à 
Missão de Caridade de Madre Teresa; passeio em 
riquexó em Delhi e em Jaipur; subida da porta até 
ao topo do Fort Amber em Jaipur; passeio de bar-
co no Lago Pichola em Udaipur; todas as visitas 
mencionadas; serviço de bagageiro nos hotéis e 
aeroportos (1 mala por pessoa); taxas de aviação 
de Lisboa (499€); assistente INATEL; seguro de 
viagem.

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

FESTAS E ROMARIAS

FESTAS DA ROSA NA 
REPÚBLICA CHECA 
// NOVIDADE

17 A 23 DE JUNHO 
LISBOA | PORTO | FARO | FUNCHAL 

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | PRAGA 
Comparência no aeroporto, formalidades de 
embarque e partida com destino a Praga. 
Chegada e transporte para o hotel. Check-in. 
Jantar e alojamento em hotel de 4*, em Praga.
 
2º DIA – PRAGA
Visita de dia inteiro à “mágica cidade das cem 
torres”. Com uma arquitetura surpreendente 
que o transporta para o mundo dos contos 
de fada, em Praga verá pontes e mais pon-
tes, castelos, ruelas em zigue-zague e um rio 
que atravessa esta cidade mágica. Praga é 
considerada uma das cidades mais bonitas 
da Europa e do mundo. Entrada no Castelo 

de Praga e na Catedral de S. Vito. Passagem 
pelo bairro de Malá Strana (bairro histórico 
do séc. XVIII, admiravelmente conservado), 
pela Stare Mesto (cidade velha), pelo relógio 
astronómico, pela Ponte Carlos e pela Igreja 
do Menino Jesus de Praga. Almoço no centro. 
Restante tempo livre antes do jantar e aloja-
mento no hotel. 
 
3º DIA –  PRAGA | SVATÁ HORA | ORLIK | 
CESKE BUDEJOVICE
De manhã, cruzeiro pelo rio Moldava. Conti-
nuação para a vila de Svatá Hora. A Montanha 
Santa de Příbram é considerada a jóia da pe-
regrinação na República Checa. Trata-se de 
um lugar importante de peregrinação mariana 
há mais de 300 anos. À chegada, poderá des-
frutar da degustação de hidromel para retem-
perar forças. Segue-se visita à abadia, que 
inclui a assistência a um melodioso recital de 
órgão. Neste local poderá admirar ainda um 
tesouro maior, a figura gótica de Nossa Se-
nhora de Monte Santo, que, segundo a lenda, 
foi talhada em madeira de pera pelas próprias 
mãos do arcebispo Arnošt z Pardubic, que 
trabalhou na corte do imperador Carlos IV. 
Também esta figura se orgulha pela coleção 
de vestidos preciosos que os peregrinos de 
todo o mundo trazem (tal como acontece com 
o Menino Jesus de Praga). Almoço livre en-
tre visitas. Continuação para visita ao Castelo 
de Orlik – o rei dos castelos checos. Situado 
na Boémia do Sul, este castelo é pertença da 
família Schwarzenberg, uma das famílias no-
bres proeminentes da Europa e que teve um 
papel importante na história checa. Poderá 
apreciar autênticas salas-museus e salões 
de visitas em estilo império e de caça. Algum 
tempo livre. Aproveite esta localização privile-
giada para contemplar a confluência dos rios 
Moldava e Otava, uma zona de impressionável 
beleza paisagística. Continuação para Ceske 
Budejovice, conhecida em todo o mundo pela 
sua famosa cerveja Budweiser Budvar. Jantar 
e alojamento no hotel.

4º DIA – CESKE BUDEJOVICE | HOLASO-
VICE | HLUBOKÁ | TREBON | CESKE BU-
DEJOVICE
Pela manhã, visita à pequena aldeia históri-
ca de Holasovice (Património da UNESCO). 
Holasovice é um exemplo excecionalmente 
completo de uma aldeia tradicional da Europa 
Central, num admirável estado de conserva-
ção. Tem um grande número de edifícios no-
táveis dos séculos XVIII e XIX, construídos no 
estilo nativo chamado "barroco popular do sul 
da Boémia". A aldeia manteve o seu traçado 
original que remonta à Idade Média. Visita a 
um museu agrícola. Continuaremos o nosso 
passeio em direção ao Palácio de Hluboká, 
considerado o mais belo palácio da Repúbli-
ca Checa. A sua aparência atual também se 
deve à Casa dos Schwarzenberg. Almoço em 
restaurante. Da parte da tarde, visita a Trebon, 
uma região repleta de paisagens mágicas 
compostas por lagoas e florestas intactas. 
Visita ao castelo renascentista de Trebon. Vi-
sitaremos ainda um viveiro de peixes de água 
doce para aprendermos, com um especialista 
local, mais sobre a história, a piscicultura e 
as especialidades gastronómicas da região. 
E, como não poderia deixar de ser, desfrute 
de um jantar em restaurante à base de pei-
xe local. Regresso a Ceske Budejovice para 
alojamento.
 
5º DIA – CESKE BUDEJOVICE | CESKY 
KRUMLOV | CESKE BUDEJOVICE
Finalmente faremos esta manhã a visita guia-
da a Ceske Budejovice. Aqui verá elegantes 
casas burguesas em torno de uma das maio-
res praças europeias. Esta é a metrópole da 
Boémia do Sul – a cidade que, durante os 
séculos, conservou o seu caráter histórico, 
mas também apresenta rasgos de moder-
nidade. Usufrua da agradável atmosfera da 
cidade antes de partir para Cesky Krumlov. 
Tempo para pôr a tradição em prática! Vamos 
saborear algumas canecas de cerveja local e 
ainda um brandy à base de cerveja. Partida 
para Cesky Krumlov, conhecida por ser uma 
das mais belas cidades da República Checa. 
Almoço numa cervejaria. Visita ao centro da 
cidade (Património da UNESCO) e ao castelo 
que já se encontrarão imbuídos pela atmosfe-
ra da Festa das Rosas. Este é o primeiro dia 
do evento e haverá animação por todo o lado. 
Temos bilhetes para aceder ao festival duran-
te dois dias. Regresso ao hotel para jantar e 
alojamento.  
 
6º DIA – CESKE BUDEJOVICE | CESKY 
KRUMLOV | CESKE BUDEJOVICE
Pela manhã, voltaremos a Cesky Krumlov. 
Tempo agora para visita ao Museu das Mol-
davitas. Aqui ficará a saber mais sobre estes 
minerais misteriosos vindos do cosmos. Da 
parte da tarde, voltaremos ao festival dedica-
do às rosas com cinco pétalas. Almoço livre. 
À noite, teremos um jantar ao estilo medieval, 
antes do regresso a Ceske Budejovice. Alo-
jamento.  

7º DIA – CESKE BUDEJOVICE | PRAGA | CI-
DADES DE ORIGEM
Partida para Praga. Visita guiada ao Bairro 
Judeu de Praga. Poucas cidades europeias 
se podem orgulhar de possuir um bairro ju-Festa da Rosa, Cesky Krumlov, República Checa. Crédito: Lubor Mrázek
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deu mais bem conservado do que o de Praga. 
Seis sinagogas, uma câmara, um cemitério 
“mágico” e um genius loci irrepetível fazem 
de Josefov um lugar que definitivamente não 
deve perder na sua visita a Praga, a cidade de 
ouro. Vamos ficar a conhecer a história agi-
tada dos Judeus, a sua arquitetura, as tradi-
ções, os hábitos e as histórias que pertencem 
às mais trágicas do século XX. Tempo livre. 
Em hora a combinar, transporte para o aero-
porto. Formalidades de embarque e viagem 
de regresso.

Mínimo de 40 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.394€
Suplemento de quarto individual 239€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Porto ou Faro 
ou Funchal | Praga e Praga | Lisboa ou Porto ou 
Faro ou Funchal; taxas de aviação de Lisboa (40€); 
circuito em autocarro; 6 noites de alojamento em 
hotéis de 4*; refeições: 3 almoços (incluindo um 
numa cervejaria) e 6 jantares (incluindo um de 
peixe local e outro medieval); água (em jarros) às 
refeições; cruzeiro no rio Moldava; recital de ór-
gão em Svatá Hora; ingressos e visitas: Castelo  
Hradčany, Catedral de São Vito, Igreja do Menino 
Jesus, Bairro Judeu (Josefov), em Praga, Svatá 
Hora, Castelo de Orlik, museu agrícola em Hola-
sovice, Castelo de Hluboká, quinta de piscicultura 
e castelo em Trebon; cervejaria com degusta-
ção, museu das moldavitas e castelo em Cesky 
Krumlov; ingressos na Festa das Rosas; assistente 
INATEL; seguro de viagem.

Não inclui:  taxa de reserva (10€); bebidas às re-
feições; suplementos aéreos saída do Porto ou 
Faro (24€) e Funchal (110€); quaisquer serviços 
não mencionados.

VAMOS À 'FERIA' DE 
ALBACETE! 
// NOVIDADE

9 A 14 SETEMBRO 
COIMBRA | LEIRIA | SANTARÉM | LISBOA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | CIUDAD 
REAL 
Saída em direção a Ciudad Real. Almoço livre 
em circuito. Continuação da viagem para Ciu-
dad Real, cidade muito rica historicamente, 
uma vez que já na Idade Média era habitada 
por cristãos, mouros e judeus. Jantar e aloja-
mento no hotel.
 
2º DIA – CIUDAD REAL | LAGUNAS DE RUI-
DERA | ALBACETE
Visita a Ciudad Real, com destaque para a 
Catedral de Santa Maria del Prado, onde se 
encontra patente uma conjugação de estilos 
que vão desde o século XIII ao XIX e a Plaza 
Mayor, o local ideal para experimentar o vinho 
e o queijo na região de La Mancha. Algum 
tempo para explorar a Cidade do Rei Sábio, 
que foi fundada por Afonso X. Almoço e par-
tida para Lagunas de Ruidera, considerada a 
zona de lagoas mais bela de Espanha. Este 
Parque Natural é, juntamente com o famoso 
Plitviče na Croácia, a melhor representação 
de lagos formados pelo acumular de carbo-
nato de cálcio. Um lugar riquíssimo ao nível 
da fauna e flora. Continuação da viagem para 
jantar e alojamento em Albacete.

3º DIA – ALBACETE | ALMANSA | CHIN-
CHILLA DE MONTE-ARAGÓN | ALBACETE
De manhã, visita a Albacete com guia local. 
Esta é a capital e a cidade mais populosa de 
toda a província. É aqui que decorre uma das 
mais importantes “Ferias de Espanha” que 
durante 10 dias presta homenagem à Virgen 
de los Llanos. Moderna, animada e movimen-
tada, com índices de poluição muito baixos 
e uma preocupação constante na eliminação 
de barreiras arquitetónicas, tornam Albacete 
uma cidade com um nível de vida muito bom. 
Almoço e partida com direção a Almansa. 
Visita à localidade e entrada no museu que 
retrata a batalha decorrida neste lugar, onde 
praticamente se decidiu a sucessão espanho-
la. Visita ainda à Igreja da Assunção, antes da 
continuação para Chinchilla de Monte-Ara-
gón, orgulhosa do seu majestoso e impres-
sionante castelo, localizado no topo de uma 
colina. A vista desta colina sobre a planície de 
Castilla La Mancha é imponente e inspirado-
ra. No passado, foi uma importante vila, ten-
do sido capital de La Mancha de Aragón. Re-
gresso para jantar e alojamento em Albacete.
 
4º DIA – ALBACETE 
Dia inteiramente livre para atividades de ca-
ráter pessoal e da Feria de Albacete, onde 
poderá divertir-se, apreciar a arte popular e 
deliciar-se com algumas tapas manchegas. 
Aqui, o conhecido queijo é rei e senhor, mas 
terá tantas outras iguarias para experimentar 
como é o caso dos pistos manchegos (legu-
mes fritos), os caracóis, o bacalhau, o lombo 
de porco, a perdiz de escabeche, os gaspa-
chos manchegos, as migas ruleras (feitas à 
base de linguiça, toucinho e outras carnes de 
porco), a paletilla de cabrito lechal (pá de bor-
rego), o mojete (assado de tomate e pimento), 
o popular atascaburras (feito à base de ovo e 
azeite) ou os Miguelitos de La Roda (folhados 
recheados com creme). Alojamento.
 
5º DIA – ALBACETE | MÉRIDA
Partida com destino a Mérida (distância per-
corrida aproximada: 450 km). Almoço em cir-
cuito num Parador de Espanha. Chegada ao 
hotel em Mérida. Jantar e alojamento.
 
6º DIA – MÉRIDA | CIDADES DE ORIGEM
Pela manhã, visita panorâmica de Mérida. 
Herdeira de um esplendoroso passado roma-
no, a cidade detém um dos conjuntos arqueo-
lógicos mais bem conservados de Espanha, 
o que contribuiu para a sua declaração como 
Património da Humanidade. Regresso.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 747€
Suplemento de quarto individual 157€

Inclui: circuito em autocarro; 5 noites de aloja-
mento em hotel de 3* e 4*; refeições: 3 almoços 
(incluindo 1 almoço num Parador) e 4 jantares; be-
bidas às refeições (água e vinho); visitas com guia 
local: Ciudad Real, Lagunas de Ruidera, Albacete, 
Almansa, Chinchilla e Mérida; assistente INATEL; 
seguro de viagem.

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

Lagunas de Ruidera, Albacete, Espanha
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GASTRONOMIA E VINHOS

SEGREDOS DA  
GALIZA E FESTIVAL  
DO POLVO
9 A 12 AGOSTO 
SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM | LEIRIA 

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | CERVEIRA 
| OURENSE  
Saída com destino à Galiza. Paragem no 
INATEL Cerveira Hotel**** para almoço. Con-
tinuação até Ourense, para visita ao centro 
histórico e à catedral. Jantar e alojamento em 
hotel de 4*, em Ourense.

2º DIA – OURENSE | MONFORTE DE LE-
MOS | DOADE | OURENSE 
De manhã, saída pela margem esquerda do 
rio Minho em direção a Monforte de Lemos. 
Visita ao centro histórico e ao Centro do Vi-
nho da Ribeira Sacra. Paragem em Doade, 
junto ao rio Sil. Almoço. Continuação até às 
Bodegas Regina Viarum, com prova de vinhos 
incluída. Seguimos até ao Miradouro de Doa-
de, para apreciação da paisagem sobre o rio 
e vinhedos em socalcos. Saída em direção a 
Castro Caldelas, para visita ao castelo. Conti-
nuação por A Teixira, com breve paragem no 
Miradouro da Galeana. Continuação para o 
Mosteiro de S. Pedro de Rocas. Visita a este 
esplendoroso monumento escavado na rocha 
natural e com ocupação desde o ano de 573. 
Regresso a Ourense para jantar e alojamento.

3º DIA – OURENSE | O CARBALLIÑO | AN-
DRADE | OURENSE 
Partida para O Carballiño. Visita ao pitoresco 
centro histórico, que nestes dias acolhe milha-
res de forasteiros, e à peculiar Igreja de Vera 
Cruz. Resto da manhã livre para se dedicar à 
57ª edição do Festival do Polvo de O Carbal-
liño. Almoço livre para melhor aproveitar este 
festival onde o polvo é rei e senhor. De tarde 
visita à Citânia de San Cibrao de Las, também 
conhecida como “A Cidade”, um dos maiores 
povoados castrejos localizados na Galiza. Re-
gresso ao hotel para jantar e alojamento.

4º DIA – OURENSE | SANTIAGO DE COM-
POSTELA | REGRESSO
Saída em direção a Santiago de Compostela. 
Entrada na cidade pela porta de Mazarelos, a 
única que resta da muralha da antiga cidade. 
Visita ao centro histórico e à Catedral de San-
tiago. Almoço. Regresso.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 471€
Suplemento de quarto individual 67€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de aloja-
mento em hotel de 4*; refeições: 3 almoços e 3 
jantares, com bebidas incluídas; ingressos e visi-
tas: Catedral de Ourense, Centro do Vinho da Ri-
beira Sacra, Bodegas Regina Viarum com prova 

de vinhos, Castelo de Castro Caldelas, Mosteiro 
de S. Pedro de Rocas, Igreja de Vera Cruz, Citânia 
de San Cibrao de Las e Catedral de Santiago de 
Compostela; guia cultural; assistente INATEL; se-
guro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bagageiros, ex-
tras de caráter particular; quaisquer serviços não 
mencionados.

FESTIVAL DO POLVO  
NO CARVALHINHO
10 A 11 AGOSTO 
VISEU | AVEIRO | PORTO | BRAGA 

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | MONFOR-
TE DE LEMOS | DOADE | OURENSE 
Saída com destino à Galiza, com breve pa-
ragem em Monforte de Lemos. Continuação 
para Doade. Almoço e visita a adega local. 
Seguimos até ao Miradouro de Doade, para 
apreciação da paisagem sobre o rio e vinhe-
dos em socalcos. Continuação por A Teixira 
com breve paragem no Miradouro da Galea-
na. Continuação para o Mosteiro de S. Pedro 
de Rocas. Visita a este esplendoroso monu-
mento escavado na rocha natural e com ocu-
pação desde o ano de 573. Chegada a Ou-
rense para jantar e alojamento no hotel de 4*.

2º DIA – OURENSE | O CARBALLIÑO | AN-
DRADE | REGRESSO 
Partida para O Carballiño. Tempo de visitar 
o pitoresco centro histórico, que nestes dias 
acolhe milhares de forasteiros, e a peculiar 
Igreja de Vera Cruz. Resto da manhã livre para 
se dedicar à 57ª edição do Festival do Polvo 
de O Carballiño. Almoço livre para melhor 
aproveitar este festival onde o polvo é rei e se-
nhor. De tarde visita à Citânia de San Cibrao 
de Las, também conhecida como “A Cidade”, 

um dos maiores povoados castrejos localiza-
dos na Galiza. Regresso.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

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

Inclui: circuito em autocarro; 1 noite de alojamen-
to em hotel de 4*; refeições: 1 almoço e 1 jantar 
com bebidas incluídas; ingressos e visitas: Cate-
dral de Ourense, Bodegas Algueira, Mosteiro de 
S. Pedro de Rocas, Igreja de Vera Cruz, Citânia de 
San Cibrao de Las; guia cultural; assistente INA-
TEL; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bagageiros, ex-
tras de caráter particular; quaisquer serviços não 
mencionados.

TURISMO RELIGIOSO

POLÓNIA: NA ROTA DE 
JOÃO PAULO II  
16 A 20 DE MAIO 
LISBOA

13 A 17 DE OUTUBRO 
LISBOA | PORTO | FARO 

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | VARSÓVIA 
| CZESTOCHOWA
Comparência no aeroporto, formalidades de 
embarque e partida com destino a Varsóvia. 
Chegada e transfer para almoço em restau-
rante. Continuação da viagem até Czestocho-
wa, capital religiosa da Polónia e centro de 
peregrinação, mundialmente conhecida pelo 

Polvo à Galega
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seu convento. Jantar e alojamento em hotel. 
 
2º DIA – CZESTOCHOWA | OSWIECIM | MU-
SEU DE AUSCHWITZ-BIRKENAU | KALWA-
RIA ZEBRZYDOWSKA | CRACÓVIA 
Visita ao Santuário de Jasna Góra, um lugar 
visitado por 4 milhões de peregrinos por ano. 
É aqui que se encontra a Capela da Nativida-
de de Maria com a imagem da "Virgem Ne-
gra”. Visita guiada ao santuário, incluindo ida 
ao interior da basílica onde se encontra a ima-
gem da virgem. Saída para Auschwitz. Visita 
guiada ao lugar de extermínio de um milhão 
e meio de pessoas. Veremos, porque não po-
demos esquecer a História, o que foi uma au-
têntica "fábrica da morte" e a cela onde São 
Maximiliano Kolbe morreu, e recordaremos 
a vida de numerosos mártires. Algum tempo 
para recolhimento antes do transfer para o 
almoço. Visita ao Santuário de Kalwaria Ze-
brzydowska, um dos mais populares na Poló-
nia. Este complexo paisagístico, de paisagem 
maneirista e de peregrinação, foi construído 
no século XVII. O santuário foi inscrito na lis-
ta da UNESCO em 1999 como Património da 
Humanidade. Continuação até Cracóvia para 
jantar e alojamento. 
 
3º DIA – CRACÓVIA | WADOWICE | WIELIC-
ZKA | CRACÓVIA 
Este é um dia especial na história do Papa 
João Paulo II. Descubra connosco! Visita 
à casa onde o Papa João Paulo II viveu e à 
igreja paroquial onde foi batizado. Passeio 
pela localidade seguido de almoço em res-
taurante. Continuaremos para Wieliczka, local 
onde se encontram as antigas Minas de Sal, 
classificadas pela UNESCO como Património 
da Humanidade. Estas formações geológicas 
são igualmente famosas pelos seus lagos 
subterrâneos, pelas suas galerias e capelas 
repletas de estátuas esculpidas em sal. Re-
gresso a Cracóvia para jantar e alojamento. 
 
4º DIA – CRACÓVIA | ŁAGIEWNIKI | VARSÓ-
VIA
De manhã, visita a Cracóvia, uma cidade rica 
em história, arte e arquitetura, na qual se des-
taca sobretudo o Monte Wawel, com o seu 
Castelo Real e a Real Catedral Basílica dos 

Santos Estanislau e Venceslau (visita incluí-
da), a Basílica de Santa Maria (visita incluída), 
com um altar impressionante esculpido no 
século XV por Veit Stoss, a Praça do Merca-
do, a maior da Europa medieval. Almoço em 
restaurante. À tarde, visita ao Santuário da 
Divina Misericórdia Lagiewniki e que abriga o 
túmulo de Santa Faustina Kowalska (conhe-
cida simplesmente por Santa Faustina), freira 
polaca que foi canonizada pelo papa durante 
a sua última peregrinação ao seu país de ori-
gem.  Passaremos também pelo Novo Centro 
de João Paulo II com relíquias do seu sangue. 
Viagem para Varsóvia, chegada e jantar. Alo-
jamento.
 
5º DIA – VARSÓVIA | REGRESSO
De manhã, visita à cidade, incluindo ao Par-
que Lazienki, onde se encontra a estátua de 
Chopin, o mais famoso compositor polaco de 
todos os tempos. De seguida, passeio pelo 
centro histórico, onde veremos o monumen-
to erigido em memória do Gueto de Varsóvia, 
o monumento ao Soldado Desconhecido e o 
Umschlagplatz, um lugar de detenção para a 
posterior deportação de judeus para os cam-
pos de concentração durante a ocupação ale-
mã. Teremos oportunidade de ver também o 
Palácio da Cultura e da Ciência e a conhecida 
rua Krakowskie Przedmiescie. Continuaremos 
o passeio atravessando a Cidade Velha com o 
seu castelo, a Catedral de São João e a mo-
vimentada Praça do Mercado. Em horário a 
combinar, transporte para o aeroporto. Forma-
lidade de embarque e regresso em voo regular.
 
Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 935€
Suplemento de quarto individual desde 143€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Faro ou Porto 
| Varsóvia | Lisboa ou Faro ou Porto com direito 
a 23 kg de bagagem (1 volume); circuito em au-
tocarro; 4 noites de alojamento em hotéis de 4*; 
8 refeições: 4 almoços e 4 jantares com água 
incluída; visitas com guia local em português (ou 
espanhol): Varsóvia, Cracóvia, Museu de Ausch-
witz-Birkenau, Jasna Góra e Mina de Sal de Wie-

liczka; ingressos incluídos: Basílica de Santa Ma-
ria, Catedral de Wawel (sem acesso aos túmulos) 
e Mina de Sal de Wieliczka; serviço de auriculares 
em Auschwitz e na Casa Museu de João Paulo II; 
taxas de aviação de Lisboa: 35€; assistente INA-
TEL; taxas de cidade; seguro de viagem.

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

CAMINHOS DE SANTA 
TERESA DE JESUS  
ROTA DAS CIDADES PATRIMÓNIO  
DA HUMANIDADE

1 A 8 SETEMBRO 
VIANA DO CASTLELO | BRAGA | PORTO | 
AVEIRO | VISEU  

29 SETEMBRO A 6 OUTUBRO 
LISBOA | SANTARÉM | LEIRIA | COIMBRA | 
GUARDA

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

2º DIA – MADRID | ALCALÁ DE HENARES 
| MADRID
Visita matinal à Madrid dos Áustrias, percor-
rendo a maior zona de concentração monu-
mental do espaço urbano da Cerca de Feli-
pe IV. Visitaremos a Plaza de la Villa, a Plaza 
Mayor e os seus arredores, as ruas de San 
Justo e Sacramento, as Praças da Província 
e de Santa Cruz, vão desde a Plaza Mayor até 
à Porta de Toledo, a Plaza de la Paja, antigo 
mercado muçulmano, a Calle de Segovia, a 
Carrera de San Francisco e a Plaza de los 
Carros. Terminaremos a manhã com a visita 
à Catedral de Almudena. Regresso ao hotel 
para almoço. Pela tarde, visitaremos Alcalá 
de Henares, declarada Cidade Património 
Mundial pela UNESCO, graças ao recinto his-
tórico e à Reitoria da Universidade. Esta cida-
de é uma das nove cidades de Espanha que a 
UNESCO classificou como únicas. Entre a in-
terminável lista de património histórico e artís-
tico, destacam-se 9 Monumentos Nacionais, 
entre os quais Porta do Sol, a Universidade, a 
casa natal de Miguel Cervantes, o Corral de 
Comedias e o Hospital de Antezana. Regres-
so ao hotel para jantar e alojamento.

3º DIA – MADRID | TOLEDO | MADRID
Visita de dia inteiro a Toledo. Cidade declara-
da Conjunto Histórico-artístico em 1940 sen-
do que, em 1987, foi considerada Património 
da Humanidade pela UNESCO. Rodeada pelo 
rio Tejo, Toledo é conhecida como a cidade 
das três culturas, por ter sido povoada, du-
rante séculos, por cristãos, judeus e árabes. 
Também é conhecida como “A Cidade Impe-
rial”, por ter sido a sede principal da corte de 
Carlos I de Espanha nos reinos hispânicos. 
O centro histórico é um autêntico museu ao 
ar livre. Visitaremos a catedral, uma das mais 
espetaculares de Espanha. Almoço em res-
taurante. Tempo livre. Regresso ao hotel. Jan-
tar e alojamento. 

Carruagem na praça principal em Cracóvia, Polónia
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4º DIA – MADRID | SEGÓVIA | ÁVILA | MA-
DRID
De manhã, visita à cidade de Segóvia, onde 
destacamos o emblemático aqueduto, uma 
das obras mais características deixada pelos 
romanos, que conta com um total de 166 ar-
cos em pedra de granito. É também um dos 
pontos mais importantes na Rota de Santa 
Teresa. Foi aqui que realizou, em 1574 a sua 
9ª fundação, o Convento das Carmelitas Des-
calças. A missa inaugural foi dada por São 
João da Cruz, cujos restos mortais descan-
sam na igreja do convento. Nas proximidades, 
encontram-se o Santuário de Nuestra Señora 
de la Fuencisla e a Igreja de Vera Cruz. Con-
tinuamos o nosso passeio junto ao Alcázar, 
uma fortaleza impressionante, na confluência 
dos rios Eresma e Clamores. Terminaremos 
na catedral, que ocupa uma posição de rele-
vo nesta cidade. Almoço em restaurante. De 
tarde, visitaremos Ávila, cidade muralhada 
declarada Património da Humanidade. Casas, 
palácios, templos e conventos representam o 
rico património artístico onde também coabi-
taram três culturas. Regresso ao hotel, jantar 
e alojamento.

5º DIA – MADRID | PALÊNCIA | MEDINA 
DEL CAMPO | SALAMANCA
Partida para Palência, onde iremos fazer 
um percurso pela cidade velha, começando 
pela Calle Mayor, principal artéria comercial 
da cidade. Destaque para a Catedral la bel-
la desconocida, construída entre os séculos 
XIV e XVI, a Igreja de São Miguel, o Mosteiro 
de Santa Clara e a Plaza Mayor, onde se en-
contra a escultura em homenagem ao escul-
tor Palatino Alonso Berruguete. Regresso ao 
hotel para almoço. De tarde, continuamos a 
visita até à Medina del Campo onde veremos 
o Castelo da Mota, baluarte e pátio de armas. 
O Convento de São José foi a segunda das 

fundações de Santa Teresa de Jesus (1567) 
mas há muitos outros lugares relacionados 
com a sua figura. Destaque também para a 
fachada do colégio de São Antolín na Plaza 
Mayor, a Plaza de los Gálgos, a casa dos ar-
cos e o Palácio Real Testamentário de Isabel, 
a Católica, originalmente de estilo mourisco. 
Medina del Campo é a capital da denomina-
ção dos vinhos de Rueda. Jantar e alojamento 
em hotel de 4*.

6º DIA – SALAMANCA | ALBA DE TORMES 
| SALAMANCA
De manhã, visita à emblemática cidade de Sa-
lamanca, considerada Património da Humani-
dade. É uma cidade plateresca, monumental 
e universitária, repleta de igrejas, palácios, 
colégios e casas nobres. Destacamos a Plaza 
Mayor, de estilo barroco, onde se encontra a 
câmara, o complexo da catedral e da universi-
dade, com uma magnífica fachada do século 
XVI. A presença de Santa Teresa na cidade 
pode ser apreciada desde a Plaza Mayor até à 
Universidade. Na primeira, poderemos ver um 
medalhão dedicado à mesma. Na segunda, é 
Doutora Honoris Causa. Inclui-se também a 
Catedral Nova, que alberga uma capela de-
dicada à sua figura. Almoço em restaurante. 
De tarde, visitaremos a vila de Alba de Tor-
mes incluindo o Castelo Duques de Alba, a 
Basílica de Santa Teresa, onde podemos ver 
o primeiro enterro de Santa Teresa e o atual, 
a sala das relíquias onde se conservam o bra-
ço, o coração e distintos objetos que perten-
ceram à Santa. Regresso ao hotel. Jantar e 
alojamento.

7º DIA – SALAMANCA | VALLADOLID | SA-
LAMANCA
Nesta manhã, visitaremos a bela cidade de 
Valladolid, capital de Castela e Leão. Foi nes-
ta cidade que nasceram Felipe II e Ana de 

Áustria, onde se casaram os Reis Católicos e 
onde viveram Colombo, Cervantes, Góngora 
e Quevedo. No centro histórico podemos ver 
a Plaza Mayor, a primeira e maior praça retan-
gular de Espanha e o Campo Grande, parque 
urbano que data do século XVIII. Visita à cate-
dral desenhada por Juan de Herrera, conhe-
cida como La Inconclusa. É em Valladolid que 
encontramos a quarta Fundação de Santa 
Teresa, um convento com excecionais obras 
de arte no claustro e nos coros. Almoço em 
restaurante. À tarde, visita ao Museu Nacional 
de Escultura Policromada, onde se represen-
ta a dureza da espiritualidade castelhana nas 
suas imagens da Semana Santa. Jantar e alo-
jamento no hotel.

8º DIA –  SALAMANCA | CIDADES DE ORI-
GEM
Regresso com almoço livre em circuito. 

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 671€
Suplemento de quarto individual 194€

Inclui: circuito em autocarro; 7 noites de aloja-
mento em hotel de 4*; refeições: 6 almoços e 7 
jantares, com bebidas incluídas (água e vinho); vi-
sitas de meio-dia com guias oficiais de língua por-
tuguesa (ou espanhola) em Madrid, Toledo, Segó-
via, Ávila, Salamanca, Alba de Tormes e Valladolid; 
ingressos: Catedral de la Almudena, Catedral de 
Toledo, Catedral de Segóvia, Catedral de Ávila, 
Convento da Encarnação, Museu de Santa Tere-
sa, Catedral de Valladolid, Catedral de Palência, 
catedrais Velha e Nova de Salamanca, Basílica de 
Santa Teresa, “Carmus” – Museu Teresiano, Cas-
telo da Mota, Santuário de Fuencisla e Museu de 
Escultura de Valladolid; assistente INATEL; seguro 
de viagem.

Não inclui: taxa de serviço (10€); quaisquer servi-
ços não mencionados.

Alcazar de Segovia, Espanha
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PELOS TRILHOS 
DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
13 A 19 DE OUTUBRO
SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM | COIMBRA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | VILARI-
NHO DA SAMARDÃ | CHAVES
Partida Vilarinho de Samardã (Vila Real) para 
almoço em restaurante. Continuação rumo a 
Chaves. Receção no hotel. Saída para breve 
visita ao centro histórico. Regresso ao hotel 
para uma importante reunião acerca do pro-
grama da caminhada: assim vai sentir-se mais 
preparado para esta caminhada única. Missa 
em honra a Santiago. Jantar e alojamento no 
hotel de 4*.

2º DIA – CHAVES | SOUTELINHO DA RAIA 
| VILAR DE PERDIZES | MONTALEGRE | 
MOURILHE
Saída de autocarro em direção a Soutelinho 
da Raia. Percurso pedonal entre Soutelinho 
da Raia e Vilar de Perdizes (± 8 km), atraves-
sando um território que já foi de peregrinos, 
de contrabando e que hoje se destaca pela 
medicina popular. Chegada a Vilar de Perdi-
zes. Almoço e visita a esta típica aldeia. Saí-
da em autocarro para Montalegre, visita ao 
castelo, ao centro histórico e ao Ecomuseu 
do Barroso. Continuação em autocarro para 
check-in no hotel situado em Mourilhe. Jantar 
e alojamento.
 
3º DIA – MOURILHE | SANTIAGO DE RU-
BIÁS | SAN SALVADOR | ALHARIZ | OU-
RENSE
Saída em direção a Espanha, atravessando a 
fronteira na direção de Santiago de Rubiás no 

Couto Misto. Percurso pedonal entre Santia-
go de Rubiás e Rubiás pelo Caminho Privile-
giado (± 1,5 km), um caminho cheio de histó-
ria dentro uma região que já foi de ninguém, 
nem portuguesa nem galega. Continuação 
em autocarro até San Salvador. Início do per-
curso pedonal entre San Salvador e Allariz  
(± 2,5 km), localidades inseridas num lindo 
vale arborizado, onde abundam os cogume-
los silvestres. Almoço. Visita guiada a Alhariz. 
Continuação para Ourense. Receção no ho-
tel. Resto da tarde livre. Jantar e alojamento
 
4º DIA – OURENSE | ALHARIZ | SANTA MA-
RIÑA DE AUGAS SANTAS | OURENSE
Saída para Alhariz. Percurso pedonal entre 
Alhariz e Santa Mariña de Augas Santas (± 6 
km), atravessando densos carvalhais, soutos 
de castanheiros, ribeiros e lameiros numa 
paisagem bucólica. Visita a Santa Mariña de 
Augas Santas. Continuação em autocarro até 
Ourense. Percurso pedonal entre as Burcas e 
a Catedral de Ourense (± 0,6 km), pontos de 
paragem obrigatória para quem percorre os 
Caminhos de Santiago. Almoço, seguido de 
visita guiada ao centro histórico de Ourense. 
Resto de tarde livre. Jantar e alojamento no 
hotel.
 
5º DIA – OURENSE | OUSEIRA | CUDEIRO | 
SARTÉDIGOS | BOUZAS | FARAMONTAOS 
| O CARBALLIÑO | OSEIRA | CEA | LALIN 
Partida em autocarro na direção de Ouseira. 
Percurso pedonal entre Cudeiro e Sartédigos 
(± 2,5 km), num caminho rural que atravessa 
as aldeias, deixando para trás a bonita pai-
sagem sobre o vale de Ourense. Continuação 
em autocarro até Bouzas. Percurso pedonal 
entre Bouzas e Faramontaos (± 4,3 km), num 
trilho ainda com troços de calçada antiga, 
passando por uma bonita ponte medieval so-
bre o rio Barbantiño. Segue-se para O Carbal-
liño para almoço. Saída para Oseira, via Cea, 
com visita ao mosteiro. Continuação para La-

lin. Resto de tarde livre. Jantar e alojamento 
no hotel.
  
6º DIA – LALIN | PRADO | SILLEDA | PIÑEI-
RO | SANTIAGO DE COMPOSTELA
De manhã, saída em autocarro até Prado. 
Percurso pedonal entre Prado e Silleda (± 5 
km), passando pela ponte medieval de Taboa-
da e pelo Pazo de Transfontao, um espaço 
único em beleza natural. Chegada a Silleda. 
Almoço. Continuação de autocarro até Piñei-
ro. Percurso pedonal entre Piñeiro e Santiago 
de Compostela (± 5 km), de onde se começa 
a avistar a Catedral de Santiago, à medida 
que a emoção de chegar aumenta. A entrada 
na cidade faz-se pela porta de Mazarelos, a 
única que resta da muralha antiga da cidade. 
Receção no hotel. Resto de tarde livre. Jantar 
e alojamento.
 
7º DIA – SANTIAGO DE COMPOSTELA | 
REGRESSO
Manhã dedicada a visitar o centro histórico de 
Santiago e a catedral. Almoço. Regresso às 
origens desta viagem inesquecível.
 
Mínimo de 20 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.016€
Suplemento de quarto individual 131€

Inclui: circuito em autocarro; 6 noites de aloja-
mento em hotéis de 3* e 4*; refeições: 7 almoços 
e 6 jantares com bebidas incluídas; visitas: Eco-
museu do Barroso, centro histórico de Allariz com 
guia local, centro histórico de Ourense com guia 
local, Catedral de Ourense, Mosteiro de Oseira, 
centro histórico de Santiago de Compostela com 
guia local, Catedral de Santiago de Compostela; 
acompanhamento de guia cultural; acompanha-
mento de massoterapeuta; assistente INATEL; 
seguro de viagem.

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

Símbolo de Caminho de Santiago, Espanha
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LOURDES E TOULOUSE: 
MILAGRES DE CORPO E 
ALMA
19 A 21 OUTUBRO 
LISBOA

1º DIA –  CIDADE DE ORIGEM | TOULOUSE 
| LOURDES
Comparência no aeroporto. Formalidades de 
embarque e partida com destino a Toulouse. 
Transfer para almoço em restaurante. De se-
guida, saída para Lourdes. À chegada, a vista 
da Basílica de Lourdes é encantadora. Todo o 
santuário compreende várias capelas, igrejas 
e locais de recolhimento e oração. A Capela-
-mor da Basílica foi construída, a pedido de 
Nossa Senhora, sobre a Gruta Massabielle 
onde se deram as 18 aparições à pequena 
Bernadette, em 1858. De tarde, poderá fazer 
uma primeira visita a estes locais. Jantar e 
alojamento em hotel. Possibilidade de recitar 
o terço com os restantes peregrinos no san-
tuário ou de assistir à procissão das velas, es-
petáculo de fé e luz, emocionante.
 
2º DIA – LOURDES 
De manhã, possibilidade de participar na mis-
sa dominical. Almoço no hotel. De tarde, visita 

guiada pedestre, aos locais relacionados com 
a vida de Bernadette como o “calabouço” 
onde vivia com a sua família, a pia onde foi 
batizada, o Hospício Santa Bernadette, onde 
fez a primeira comunhão e onde foi educada 
durante oito anos pelas Irmãs da Caridade 
de Nevers e, por fim, Bartrés aldeia onde foi 
criada na infância. No fundo da gruta existe a 
“Fonte Milagrosa”, que brotou no dia 25 de fe-
vereiro de 1858, durante a 9ª aparição, quan-
do Bernadette cavava a terra com as mãos, 
seguindo as orientações de Nossa Senhora 
que lhe dizia: “Vai beber da fonte e lavar-te 
nela”. Hoje, a água desta fonte é recolhida em 
reservatórios que alimentam 17 piscinas e 9 
fontes, onde se pode tomar banho e beber a 
água tida como milagrosa. Restante tempo 
livre para atividades de caráter pessoal (por 
exemplo, ir aos famosos banhos de Lourdes). 
Jantar e alojamento no hotel.
 
3º DIA – LOURDES | TOULOUSE | REGRES-
SO
De manhã, saída em direção a Toulouse para 
breve visita desta cidade, chamada La Ville 
Rose, a cidade rosa, devido à arquitetura das 
casas, onde os tijolos tradicionais são cor-
-de-rosa. Almoço em restaurante. Tempo livre 
para atividades de caráter pessoal antes do 
transfer para o aeroporto de Toulouse. Forma-
lidades de embarque e regresso.
 
Mínimo de 21 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 590€
Suplemento de quarto individual 88€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Toulouse | Lis-
boa, com direito a 23 kg de bagagem (1 volume); 
circuito em autocarro; 2 noites de alojamento em 
hotel de 3*; refeições: 3 almoços e 2 jantares com 
bebidas incluídas; ingressos: Santuário de Nossa 
Senhora de Lourdes; taxas de aviação (40€/por 
pessoa), assistente INATEL; guias locais em Tou-
louse e Lourdes (em português); taxa de cidade 
em Lourdes; seguro de viagem.

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

BARCELONA: A CIDADE 
DO ARQUITETO DE  
DEUS, GAUDÍ
25 A 27 OUTUBRO 
LISBOA | PORTO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | BARCELONA
Comparência no aeroporto para formalidades 
de embarque e partida com destino a Barce-
lona. Almoço livre. Visita panorâmica por Bar-
celona, com guia local. A história da cidade 
remonta à fundação de uma colónia romana, 

Santuário de Nossa Senhora, Lourdes, França
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Para sugestão
de outras viagens, 
consulte a nossa brochura 
Primavera.Verão Nacional 
ou inatel.pt

do Património Mundial da Humanidade pela 
UNESCO. Após a visita, seguimos para a área 
de Montjuic, uma colina situada na zona su-
doeste da cidade de Barcelona, de onde se 
domina visualmente o porto e a zona antiga 
da cidade.  Almoço em restaurante no Pueblo 
Espanhol. Transfer para o aeroporto. Formali-
dades de embarque e regresso.
 
Mínimo de 31 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 782€
Suplemento de quarto individual 74€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Porto | Barce-
lona | Lisboa ou Porto; circuito em autocarro; 2 
noites de alojamento em hotel de 4*; refeições: 2 
almoços e 2 jantares (um com espetáculo de fla-
menco: "tablao cordobés"), com bebidas incluídas 
(água e vinho); visita à Sagrada Família com espe-
cialista em Gaudí (em língua castelhana); guia lo-
cal (em português): Barcelona; ingressos: Sagrada 
Família, Parc Güell, Casa Milà; sessão cultural com 
o arquiteto e gaudinólogo José Manuel Almuzara 
(em castelhano); taxas de aeroporto de Lisboa: 39 
€; assistente INATEL; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); suplemento de 
partida do Porto: (24€); taxa de cidade (paga di-
retamente no hotel: 1,2€/pessoa/noite); quaisquer 
serviços não mencionados.

PRAIAS

PRAIA NA GRÉCIA 
// NOVIDADE

7 a 14 JULHO
LISBOA

1º DIA – LISBOA | ATENAS 
Comparência no aeroporto para formalidades 

de embarque. Partida com destino a Atenas. 
Noite a bordo. 

2º DIA – … | ATENAS | EUBEIA
Chegada, desembarque e transfer para o ho-
tel situado a cerca de 100 km de Atenas. Che-
gada a Eubeia. Procedimentos de check-in e 
início da estada em regime de tudo incluído 
em hotel de 4*. Terá acesso a 4 snack-bares 
com bebidas alcoólicas e não alcoólicas, 
gelados e comida ligeira diariamente. O ho-
tel situado na primeira linha de praia oferece 
uma série de serviços para desfrutar das suas 
férias da melhor forma: praia privada, piscina, 
campo de ténis, wifi, programa de animação, 
entre outros. Poderá alugar mediante paga-
mento adicional bicicletas, automóveis ou 
consultar as excursões disponíveis na recep-
ção do hotel. 

3º a 7º DIA – EUBEIA
Estada em regime de tudo incluído.

8º DIA – EUBEIA | ATENAS | REGRESSO
Desfrute bem do seu último dia de férias gre-
gas. Transfer para o aeroporto. Formalidades 
de embarque e regresso a Portugal. 

Mínimo de 14 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 1.200€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Atenas | Lisboa; 
6 noites de alojamento em hotel de 4* em regime 
de tudo incluído; transfer em autocarro de turismo 
aeroporto – hotel - aeroporto; taxas de aviação de 
Lisboa (51€); seguro de viagem.

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

no séc. II A.C. Durante o séc. XIX, Barcelona 
moderna experimentou um crescimento es-
petacular na economia, com o início da indus-
trialização. A cultura e as artes floresceram 
na cidade e em toda a Catalunha. Barcelona 
reserva-nos surpresas com o esplendor alcan-
çado pelo modernismo catalão, em contraste 
com o centro histórico gótico, quase intacto, e 
o curioso labirinto de ruas estreitas. Jantar em 
restaurante local, próximo do hotel. Depois do 
jantar, tertúlia cultural com o especialista em 
Gaudí que está a tratar do processo de beatifi-
cação deste grande artista: o arquiteto e gaudi-
nólogo José Manuel Almuzara. Alojamento em 
hotel de 4*.

2º DIA – BARCELONA
De manhã, saída a pé para o emblemático 
templo da Sagrada Família, onde nos espe-
ra uma visita com o especialista José Manuel 
Almuzara. Este templo é considerado por 
muitos críticos como a obra-prima de Gaudí 
(expoente da arquitetura modernista catalã). 
O projeto foi iniciado em 1882 e assumido por 
Gaudí em 1883, quando tinha 31 anos, dedi-
cando-lhe os seus últimos 40 anos de vida. 
A construção foi suspensa em 1936 devido 
à Guerra Civil espanhola e não se estima a 
conclusão para antes de 2026, centenário da 
morte de Gaudí.  Almoço. De tarde, visita com 
guia local a outros locais desta cidade do ar-
quiteto de Deus, nomeadamente a Casa Milà 
(La Pedrera), edifício que não possui quais-
quer linhas retas e cujo aspeto mais impres-
sionante é a cobertura, com uma aparência 
quase lunar ou de sonho. Tempo livre. Possi-
bilidade de assistir à missa vespertina. Jantar 
especial de tablao cordobés. Alojamento.
 
3º DIA – BARCELONA | REGRESSO 
Saída para continuação da visita guiada à 
Barcelona de Gaudí. Conheceremos o Parc 
Güell, uma das obras mais conhecidas e 
belas do modernista Antoni Gaudí, declara-

Eubeia, Grécia
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PEREGRINAÇÃO À 
TERRA SANTA 

PASSAPORTE OBRIGATÓRIO

17 A 25 DE OUTUBRO
LISBOA

Uma deslocação impregnada de fé, uma 
peregrinação no sentido pleno. A viagem de 
uma vida de qualquer cristão pelos cenários 
bíblicos de que sempre ouviu falar e onde, fi-
nalmente, vai estar!

GRÉCIA: PELOS PASSOS 
DE S. PAULO
2 A 9 DE NOVEMBRO 
LISBOA

A Grécia moderna tem as suas raízes na ci-
vilização da Grécia Antiga, considerada o 
berço de toda a civilização ocidental. Como 
tal, é o local de origem da democracia, da 
filosofia ocidental, dos Jogos Olímpicos, da 
literatura ocidental, da historiografia, da ciên-
cia política, de grandes princípios científicos 

e matemáticos, das artes cénicas ocidentais, 
incluindo a tragédia e a comédia. Do ponto de 
vista do Cristianismo, a Grécia foi palco das 
viagens de S. Paulo em várias zonas do atual 
país e, de certa forma, berço da evangeliza-
ção do primeiro século.

OUTONO NO REINO DA 
RECONQUISTA 
// NOVIDADE

4 A 10 NOVEMBRO 
LISBOA

Visite locais que marcaram um dos momen-
tos históricos mais importantes da Península 
Ibérica e reviva a história dos nossos antepas-
sados. Durante 7 dias terá a oportunidade de 
conhecer locais de grande interesse históri-
co e cultural: León, Gijón, Oviedo, Cangas de 
Onís, Santillana del Mar, Ponga, Salamanca, 
entre outros. Beneficie de um acompanha-
mento especializado, realizado por Hélder 
Ferreira, profundo conhecedor da região das 
Astúrias, Mário Correia, renomado etnomu-
sicólogo português, e Juan Juanjo, fotógrafo 
profissional e grande conhecedor do patri-
mónio natural das Astúrias, com vários livros 
publicados.

ANTECIPAÇÃO DE VIAGENS

Programas e preços brevemente disponíveis. Solicite-os na sua INATEL Local.
Igreja do Santo Sepúlcro, Jerusalém, Israel
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DOCUMENTOS DE VIAGENS
Verifique se é portador dos documentos necessários para a sua viagem: 
bilhetes ou reserva de avião, voucher do hotel, transfers, 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 nega-
do. Cédulas ou assentos de nascimento e bilhetes de identidade militares 
não são válidos como documento de viagem. Certos países exigem que o 
passaporte tenha ainda, pelo menos, 6 meses de validade após o regresso. 
Para mais informações, 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 / MDICAMENTOS
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 consigo, na bagagem de 
mão, em quantidade 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 cui-
dados 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 internacional de vacinas.

ANTES DE VIAJAR 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 apresentadas diretamente às compa-

nhias 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 sapa-

tos e roupa especialmente confortáveis bem como protetor solar. 

DINHEIRO 
Para as despesas de viagem, além de um cartão de Crédito e de Débito, não 

se esqueça de levar algum dinheiro em numerário para as primeiras despe-

sas 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.

Recomendações

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
As presentes condições gerais são parte integran-
te da brochura INATEL, constituindo, na ausência 
de documento autónomo, o contrato da viagem. A 
combinação de serviços de viagem aqui propostos 
constitui uma viagem organizada na acessão do 
Decreto-lei 17/2018 de 08 de março, pelo que se 
aplicam todos os direitos da União Europeia sobre 
viagens organizadas. Mais informação detalhada 
sobre o assunto, encontra-se disponível no portal 
de viagens INATEL. 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 
obrigações assumidas, encontra-se garantida por se-
guro de responsabilidade civil, na companhia de segu-
ros Tranquilidade apólice nº 0004990237, 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 
risco de morte e invalidez permanente, bem como des-
pesas de tratamento e repatriamento, em caso de aci-
dente. No ato de inscrição o participante pode solicitar o 
alargamento da cobertura do seu seguro de viagem para 
riscos extra e adicionais que considere relevantes (can-
celamento de viagem; perda ou extravio de bagagem, e 
outros), suportando os encargos correspondentes.

RESERVAS
- Poderão ser efetuadas nos balcões de vendas de qual-

quer uma das unidades de atendimento INATEL, através 
do portal 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 participantes a 
correta informação dos nomes dos participantes, os 
quais deverão corresponder aos documentos de iden-
tificação. Erros nos nomes poderão levar a impedi-
mento de viajar.

INSCRIÇÕES | PAGAMENTOS | TAXA DE SERVIÇO
No ato da inscrição, o participante deverá depositar 20% 
do preço total da viagem, acrescido da taxa de serviço de 
reserva no valor de 10€ (não reembolsável), destinada a co-
brir encargos operacionais, não incluída no preço base. O 
restante pagamento deverá ser liquidado até 30 dias antes 
da data da partida. Excecionam-se programas que reque-
rem políticas de pagamento diferentes, conforme indicadas 
no programa detalhado da viagem. A INATEL reserva-se o 
direito de anular qualquer inscrição cujo pagamento não 
esteja em conformidade com o exposto ou quando exis-
tam razões justificadas.

ALTERAÇÕES À RESERVA
As alterações às condições da reserva confirmadas ini-
cialmente, quando possíveis (nome, data, tipo de aco-
modação, ou outra), implicam uma taxa de alteração de 
reserva, no montante de 10€. No caso dos fornecedores 
de serviços não aceitarem a alteração, fica sujeita às 
despesas e encargos previstos na rubrica “Desistên-
cias”. As passagens aéreas quando emitidas ficam su-
jeitas às despesas de alteração comunicadas pela com-
panhia aérea, que podem ser de 100% do valor pago.

DESISTÊNCIAS
1. As desistências deverão ser comunicadas logo que 

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

sas de anulação a aferir (encargos não reembolsá-
veis que podem ser de 100% do valor da viagem, 
como em caso de não comparência);

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

2. Quando se aplique, o participante será reembolsado 
pela diferença entre a quantia já paga e os montantes 
acima referidos.

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

GASTOS DE ANULAÇÕES DOS CRUZEIROS
Regra geral, após a confirmação da reserva, qualquer 

cancelamento incorre em gastos. Aplicar-se-ão sempre 
os gastos de anulação que regem as condições gerais 
de cada companhia marítima de acordo com a brochura 
do operador.

REEMBOLSOS
Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer reem-
bolso por serviços não utilizados ou dispensados pelo 
participante. A não prestação dos serviços previstos no 
programa da viagem, por causas imputáveis à INATEL, 
e caso não seja possível a sua substituição por serviços 
equivalentes, confere ao participante o direito de reem-
bolso pela diferença entre o preço dos serviços previstos 
e dos serviços efetivamente prestados. 

REGIME DE ACOMODAÇÃO E REFEIÇÕES
“Alojamento” significa apenas dormida; o alojamento 
da “3ª pessoa”, será em cama extra em quarto duplo, 
podendo ter a designação de quarto triplo; “pequeno-
-almoço” significa uma refeição ligeira tipo continental; 
“meia pensão” significa pequeno-almoço e uma refei-
ção principal; “pensão completa” significa as 3 refei-
ções. Quando expressamente incluídas, as refeições 
têm um horário fixo com menu igual para todos os par-
ticipantes, podendo ser diferentes dos restantes hóspe-
des do hotel. As bebidas às refeições, quando incluídas, 
são constituídas por água mineral ou 1 copo de vinho ou 
1 refrigerante. As refeições coincidentes com horários de 
voos, ou ligações aéreas, não se encontram incluídas no 
preço. A categoria dos hotéis mencionada é determina-
da pela legislação do país de acolhimento. 

BAGAGENS
A bagagem e demais haveres do participante não cons-
tituem contrato de transporte com a INATEL, entenden-
do-se, para todo e qualquer efeito, que o participante os 
transporta e conserva consigo, por sua conta e risco. 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 presen-
tes em todas as operações de carga e descarga da mes-
ma e que façam seguro de bagagem. O passageiro tem 
a obrigação de reclamar junto da entidade prestadora de 
serviços, no momento da subtração, deterioração ou des-
truição da bagagem. 

DOCUMENTAÇÃO
Todos os participantes deverão possuir regularizada a 
respetiva documentação pessoal ou familiar: bilhete de 
identidade ou cartão de cidadão, passaporte, autoriza-
ção para menores, vistos de entrada quando exigidos 
(com validade mínima de acordo com os requisitos do 
país), Cartão Europeu de Saúde, certificados de vacina, 
bem como restantes formalidades sanitárias (quando 
exigidas), etc. 
A INATEL declina toda a responsabilidade caso algum 
fornecedor ou autoridade recuse o embarque ou a en-
trada 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 condições estabelecidas para 
anulação ou desistência da viagem.
A organização da respetiva documentação está sempre 
a cargo do participante, não fazendo parte do preço da 
viagem.
Nas viagens com componente aérea, a documentação 
só será entregue ao participante, após a emissão das 
passagens 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 autorização nos termos legais (consulte minuta numa 
qualquer INATEL Local). Nas viagens aéreas em qual-
quer voo doméstico ou internacional, as crianças devem 
fazer-se acompanhar do cartão de cidadão / bilhete de 
identidade e passaporte consoante o destino (n.b.: cé-
dula pessoal não aceite). Os descontos e bonificações 
previstos para crianças, aplicam-se quando comparti-
lhando quarto com, pelo menos, dois adultos. Outras si-
tuações serão informadas caso a caso mediante pedido 
do participante e confirmação dos fornecedores.

TAXAS DE AVIAÇÃO, PORTUÁRIAS E TAXAS LOCAIS
Em alguns aeroportos, portos e cidades, existe o pagamento 
de uma taxa de embarque ou estada, que quando não ex-
pressamente incluída no preço, deve ser paga pelo partici-
pante, localmente. 

ALTERAÇÕES DE PROGRAMA
São da exclusiva responsabilidade da INATEL, os locais 
de partida e chegada, indicados nas viagens, não sen-
do permitidas quaisquer alterações ao programa sem a 
autorização prévia da INATEL. Por razões justificadas, 
nos termos da lei, a INATEL reserva-se o direito de (a) 

alterar a ordem do percurso, (b) substituir fornecedores 
por outros similares, ou (c) alterar a data da viagem. Se, 
circunstâncias imprevistas obrigarem à suspensão de 
qualquer viagem, os participantes inscritos terão direito 
ao reembolso do pagamento efetuado. 

PREÇO
Os preços mencionados são válidos para associados 
INATEL. Para não associados acresce uma taxa de 20 € 
por pessoa.

ALTERAÇÕES AO PREÇO
Os preços constantes do programa, incluindo taxas de 
aeroporto e portuárias, estão baseados nos custos dos 
serviços e câmbios vigentes à data de impressão do pro-
grama, 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 mes-
mos termos e condições que os previstos na rubrica “Im-
possibilidade de Cumprimento”.

MÍNIMO DE PARTICIPANTES
Caso não seja atingido o número mínimo de participantes 
exigido, a INATEL poderá cancelar a viagem, notifican-
do o participante nos termos da lei, não havendo, neste 
caso, responsabilidade civil da INATEL, pela rescisão.

IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO
Se por factos não imputáveis à INATEL esta vier a fi-
car impossibilitada de cumprir algum serviço essencial 
constante do programa da viagem, tem o participante 
direito a desistir da mesma, sendo reembolsado de to-
das as quantias pagas, ou, em alternativa, aceitar uma 
alteração e eventual variação de preço. Se os referidos 
factos vierem a determinar a anulação da viagem, pode 
o participante optar por participar numa outra viagem de 
preço equivalente. Se a viagem proposta em substitui-
ção for de preço inferior, será o participante reembolsa-
do da respetiva diferença.

RECLAMAÇÕES
Deverão ser apresentadas por escrito à INATEL no pra-
zo de 15 dias após o termo da viagem. De acordo com 
a diretiva do Conselho da UE, as mesmas só poderão 
ser aceites desde que tenham sido participadas aos 
fornecedores dos serviços durante a viagem, exigindo 
dos mesmos os respetivos documentos comprovativos 
da ocorrência.
Nos termos da Lei n.º 144/2015 de 8 de setembro, infor-
mamos que o participante poderá recorrer às seguintes 
Entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Con-
sumo: a) Provedor da Fundação INATEL; b) Comissão 
Arbitral do Turismo de Portugal em www.turismodepor-
tugal.pt; c) Ou a qualquer uma das entidades devida-
mente indicadas na lista disponibilizada pela Direção 
Geral do Consumidor em http://www.consumidor.pt.

EXCURSÕES OPCIONAIS
As excursões e visitas não incluídas nos programas e 
consideradas opcionais são da total responsabilidade 
do participante, não aceitando a INATEL nenhuma res-
ponsabilidade sobre o serviço prestado.

OUTRAS CONDIÇÕES
1. É da exclusiva responsabilidade dos participantes a 

falta de pontualidade a todas as horas de partida. Nas 
viagens em autocarro, aconselha-se comparência no 
local de partida, pelo menos, com 30 minutos de an-
tecedência. 

2. Os horários indicados são aproximados, ressalvando-
-se quaisquer atrasos por motivos imprevistos. As ho-
ras mencionadas na documentação ou programa da 
viagem são indicadas na hora local do respetivo país. 

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

4. Nas viagens com componente aérea, o mau tempo, 
greves ou outras situações excecionais, são con-
sideradas circunstâncias extraordinárias, pelo que 
eventuais reembolsos serão tratados caso a caso, no 
âmbito da legislação em vigor. 

5. Os preços mencionados incluem o IVA, Imposto sobre 
o Valor Acrescentado, à taxa atual e são válidos até 
dezembro 2019, salvo indicação em contrário expres-
samente mencionada.

6. O presente catálogo não dispensa a leitura atenta do 
programa detalhado da viagem, dadas as eventuais 
alterações de preço e programa que possam ocorrer.

NOTA
As presentes condições gerais podem ser complemen-
tadas por quaisquer outras específicas desde que devi-
damente informadas por escrito pela INATEL.



A. DESCOBERTA DE PORTUGAL

EM ALOJAMENTOS DE QUALIDADE 

INATEL Albufeira Hotel *** INATEL Vila Ruiva Hotel *-* INATEL Castelo de Vide INATEL Manteigas Hotel *** 
e Praia Hotel -* Sao Paulo** e Jardim*- & Casa da Roda AL 

INATEL Caparica INATEL Linhares da Beira 
Hotel Rural *** INATEL Cerveira Hotel *-* 

INATEL Foz do Arelho Hotel *** INATEL Palace S. Pedro 

INATEL Plodiio Hotel - INATEL Entre-os-Rios 
do Sul Hotel -

INATEL Oeiras 

INATEL Flores Hotel *-* INATEL Luso INATEL Porto Santo Hotel *** INATEL Santa Maria da Feira 

RESERVE VIAGENS COM A INATE     

INATEL Alvalade 211 156 025 1 inatel.alvalade@inatel.pt 
INATEL Angra do Heroismo 1 295 215 038 1 inatel.aheroismo@inatel.pt 
INATEL Aveiro 1 234 405 200/1/2/3 1 inatel.aveiro@inatel.pt 
INATEL Beja 1 284 31 80 70 inatel.beja@inatel.pt 
INATEL Braga 1 253 613 320 inatel.braga@inatel.pt 
INATEL Braganqa 1 273 001 100 1 inatel.braganca@inatel.pt 
INATEL Castelo Branco 1 272 001 090/1 1 inatel.cbranco@inatel.pt 
INATEL Coimbra 1 239 853 385/6/7 1 inatel.coimbra@inatel.pt 
INATEL Covilhii 1 275 335 893 1 inatel.covilha@inatel.pt 
INATEL Evora 1 266 730 520 1 inatel.evora@inatel.pt 
INATEL Faro 1 289 898 940 1 inatel.faro@inatel.pt 
INATEL Funchal 1 291 221 614 1 inatel.funchal@inatel.pt 
INATEL Guarda 1 271 212 730 inatel.guarda@inatel.pt 
INATEL Horta 1 292 292 812 1 inatel.horta@inatel.pt 

INATEL Leiria 1 244 834 017 1 inatel.leiria@inatel.pt 
INATEL Ponta Delgada 296 284 684 1 inatel.pdelgada@inatel.pt 
INATEL Portalegre 1 245 337 016/7/8 1 inatel.portalegre@inatel.pt 
INATEL Porto 1 220 007 950 1 inatel.porto@inatel.pt 
INATEL Ramalde 1 220 007 985 1 inatel.ramalde@inatel.pt 
INATEL Rossio 211 146 820 1 inatel.rossio@inatel.pt 
INATEL Santarem 1 243 309 01 o I inatel.santarem@inatel.pt 
INATEL Setubal 1 265 009 780 1 inatel.setubal@inatel.pt 
INATEL Sta. Catarina 1 220 007 990 inatel.santacatarina@inatel.pt 
INATEL 'n'indade 1 211 155 779 1 inatel.trindade@inatel.pt 
INATEL Viana do Castelo 1 258 823 357 1 inatel.vcastelo@inatel.pt 
INATEL Vila Real 259 324 117 1 inatel.vreal@inatel.pt 
INATEL Viseu 1 232 423 762 1 inatel.viseu@inatel.pt 

MAIS INFORMACjOES FUNDA�AO INATEL 1 210 027 000 turismo@inatel.pt inatel.pt 
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