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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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PASSEIOS DE 1 DIA

FESTA DOS TABULEIROS 
EM TOMAR 
7 JULHO
SETÚBAL | ALMADA | LISBOA 
ÉVORA | PORTALEGRE

CIDADES DE ORIGEM | TOMAR | REGRES-
SO
Saída com destino a Tomar. Almoço em res-
taurante. De tarde, assista ao Cortejo dos Ta-
buleiros, uma das tradições mais belas e colo-
ridas de Portugal. As suas origens remontam 
ao culto do Espírito Santo e às antigas festas 
das colheitas. Uma manifestação de rara be-
leza e alto significado cultural. Regresso, com 
jantar livre em circuito.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO

Por pessoa 66€

Inclui: circuito em autocarro; refeições: 1 almoço 
com bebidas incluídas; assistente INATEL; seguro 
de viagem.

Não inclui: quaisquer serviços não mencionados. 

CIRCUITOS TEMÁTICOS

ALDEIAS HISTÓRICAS

6 A 10 MAIO
FARO | BEJA | ÉVORA 

3 A 7 JUNHO 
LISBOA | SANTARÉM | COIMBRA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | VILA RUIVA
Saída para Vila Ruiva. Jantar e alojamento no 
INATEL Vila Ruiva Hotel****.
 
2º DIA – VILA RUIVA | MARIALVA | TRAN-
COSO | VILA RUIVA
Partida em direção à aldeia histórica de Ma-
rialva, uma pequena aldeia muito importante 
na Idade Média. Visita aos principais locais de 
interesse. Saída para Trancoso, para almoço 
em restaurante. Visita a esta vila protegida 
por muralhas, onde se preserva o ambiente 
medieval. Em hora a combinar, regresso a Vila 
Ruiva. Jantar e alojamento.

3º DIA – VILA RUIVA | CASTELO MENDO | AL-
MEIDA | CASTELO RODRIGO | VILA RUIVA
Partida para visita a Castelo Mendo, aldeia 
histórica edificada no alto do monte, rodea-

da de muralhas, que através das suas portas 
medievais nos leva a viajar pelos caminhos 
da história. Saída para Almeida, que é hoje 
uma vila tranquila junto da fronteira entre 
Portugal e Espanha, rodeada por uma paisa-
gem bucólica cheia de encanto. Almoço em 
restaurante local. Continuação para Castelo 
Rodrigo. Visita a esta aldeia medieval, ergui-
da no topo de uma colina isolada, que ofe-
rece uma esplêndida vista sobre os campos 
e serras em redor. Regresso ao hotel, para 
jantar e alojamento.
 
4º DIA – VILA RUIVA | LINHARES DA BEIRA 
| FOLGOSINHO | VILA RUIVA
Saída em direção a Linhares da Beira. Visita a 
esta aldeia histórica, um autêntico museu ao 
ar livre. Com um passado rico bem guardado 
até aos nossos dias, cada uma das pedras 
das magníficas ruas que aqui existem contam 
histórias fantásticas. Continuação para o Fol-
gosinho. A pitoresca vila tem a particularidade 
de ter as suas ruas decoradas com quadras 
populares, encimadas pelo seu castelo. Al-
moço regional. Regresso a Vila Ruiva. Jantar 
e alojamento.

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

Mínimo de 30 participantes.

VIAGENS NACIONAIS

Festa dos Tabuleiros, Tomar
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// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 320€
Suplemento de quarto individual 65€

Inclui: circuito em autocarro; 4 noites de aloja-
mento no INATEL Vila Ruiva Hotel****; refeições: 4 
jantares e 3 almoços, com bebidas incluídas; visi-
tas conforme itinerário; assistente INATEL; seguro 
de viagem.

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

ESPECIAL INATEL  
MANTEIGAS E PIÓDÃO
17 A 23 MAIO
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO | 
AVEIRO

20 A 26 MAIO
ÉVORA | SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM

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

2º DIA – MANTEIGAS | BELMONTE | MAN-
TEIGAS 
De manhã, visita à Ecolã. Detentora de um 
património único e de tradição familiar, esta 
antiga fábrica situada em Manteigas foi-se 
modernizando ao longo dos anos no trabalho 
do burel. Venha conhecer todos os passos do 
processamento da lã de ovelha até ao ances-
tral burel. Almoço no hotel. De tarde, saída 
para Belmonte, visita à vila com passagem 
pelos locais mais emblemáticos, nomeada-
mente pela Igreja de Santiago, pelo Panteão 
dos Cabrais, pelo Castelo e pelo Museu do 
Azeite. Regresso a Manteigas. Jantar e alo-
jamento.

3º DIA – MANTEIGAS | VALE GLACIAR DO 
ZÊZERE | SERRA DA ESTRELA | MANTEI-
GAS 
Manhã livre. Almoço no hotel. De tarde, su-
bida à Serra da Estrela, com passagem pelo 
Vale Glaciar do Zêzere, considerado o maior 
da Europa. Estendendo-se por 13 km de 
comprimento, serve de berço ao rio Zêzere. 
Passagem pela Lagoa Comprida, construída 
a partir de uma lagoa natural, que constitui o 
principal reservatório de água da Serra da Es-
trela. Paragem na Torre, o ponto mais alto do 
continente português. Regresso a Manteigas. 
Jantar e alojamento.

4º DIA – MANTEIGAS | SEIA | PIÓDÃO 
De manhã, saída para Seia. Almoço em res-
taurante local. Algum tempo livre na locali-
dade. Continuação do circuito em direção à 
aldeia do Piódão. Check-in no INATEL Piódão 
Hotel****. Jantar e alojamento.

5º DIA – PIÓDÃO 
Dia livre para atividades de caráter pessoal, 
em regime de pensão completa. Sugerimos 
que desfrute da piscina interior do hotel. Em 
alternativa, prepare-se para uma caminhada 
na natureza envolvente. Após o jantar no ho-
tel, animação musical.

6º DIA – PIÓDÃO | ARGANIL | COJA | PIÓ-
DÃO 
De manhã, saída para Arganil. Um concelho 
rico em património natural, arqueológico, his-
tórico e cultural, destacando-se a Paisagem 
Protegida da Serra do Açor. Iniciamos a visita 
no Santuário do Mont’Alto, que se localiza a 
615 m de altitude e de onde se vislumbra um 
diversificado horizonte. Passeio pedonal pela 
vila. Almoço em restaurante. De tarde, visita à 
magnífica vila de Coja, conhecida por “Prin-
cesa do Alva”, onde será servido um típico 
lanche com produtos regionais. Regresso ao 
Piódão. Jantar e alojamento. 

7º DIA – PIÓDÃO | VALE DE MACEIRA | RE-
GRESSO
Pela manhã, saída em direção ao Santuário 
da N. Sra. das Preces, localizado no lugar 
de Vale de Maceira. Este lugar de culto terá 
sido construído durante o século XVIII. Além 
da igreja, integra uma Via Sacra, com figuras 
de madeira em tamanho real, envolvidas por 
um parque florestal de excecional valor botâ-
nico. Outros elementos complementam este 
santuário dando corpo a várias hipóteses de 
percursos, tanto de cariz religioso como ar-
quitetónico ou botânico, permitindo o reco-
nhecimento dos elementos mais emblemáti-
cos. Almoço em restaurante local. Regresso.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO

Preço por pessoa em quarto duplo 
(Edifício Casa da Roda AL) 464€

Preço por pessoa em quarto duplo 
(Edifício principal) 473€

Suplemento de quarto individual 48€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de aloja-
mento no INATEL Manteigas Hotel*** ou Casa 
da Roda AL; 3 noites de alojamento no INATEL 
Piódão Hotel****; refeições: 6 almoços, 6 jantares 
e 1 lanche típico, com bebidas incluídas; ingres-
sos: Ecolã em Manteigas e Museu do Azeite em 
Belmonte; passeios e visitas conforme itinerário; 
assistente INATEL; seguro de viagem.

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

Nota importante: A unidade hoteleira INATEL 
Manteigas está dividida em três edifícios: Edi-
fício Principal - onde se encontram localizados 
a receção, restaurante e bar; Casa da Roda AL 
- localizado a 500 metros do edifício principal, 
alojamentos sem ar-condicionado, e Casa do 
Pastor. O alojamento deste grupo será reparti-
do entre o Edifício Principal e a Casa da Roda 
AL, não estando previsto o transporte dos 
clientes entre os dois edifícios.

Aldeia Presépio, Piódão
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FÉRIAS EM OEIRAS
19 A 25 MAIO
FUNCHAL (MADEIRA)

1º DIA – FUNCHAL | LISBOA | OEIRAS 
Comparência no aeroporto para embarque 
em voo regular, com destino a Lisboa. Chega-
da e assistência nas formalidades de desem-
barque. Saída com destino a Oeiras. Jantar e 
alojamento no INATEL Oeiras.

2º DIA – OEIRAS | LISBOA MODERNA: 
PARQUE DAS NAÇÕES | OEIRAS
Manhã livre. Almoço no INATEL Oeiras. Saída 
para o moderno e cosmopolita Parque das 
Nações. Visita ao emblemático Oceanário, 
herança da Expo 98, sendo este o segundo 
maior oceanário da Península Ibérica, conten-
do uma extensa coleção de espécies — aves, 
mamíferos, peixes e outros habitantes mari-
nhos. Tempo livre. Regresso a Oeiras. Jantar 
e alojamento.

3º DIA – OEIRAS | SINTRA | OEIRAS 
Manhã livre. Almoço no INATEL Oeiras. Saída 
para passeio a Sintra, vila lendária de bos-
ques e palácios, local de eleição da aristocra-
cia e escritores. A vila de Sintra é Património 
Mundial da UNESCO. Aqui encontrará as 
famosas queijadas da vila e outras iguarias. 
Tempo livre. Regresso a Oeiras, para jantar e 
alojamento.

4º DIA – OEIRAS | ESTORIL | CASCAIS | 
CABO DA ROCA | OEIRAS
Manhã livre. Almoço no INATEL Oeiras. Saí-
da para passeio no Estoril, Cascais e Cabo 
da Roca. Breve panorâmica e paragem na 
estância do Estoril, afamada pelo seu casino. 
Cascais é, desde finais do século XIX, um dos 
destinos turísticos portugueses mais aprecia-
dos por nacionais e estrangeiros, uma vez que 
o visitante pode desfrutar de um clima ameno, 
das praias, das paisagens, da oferta hoteleira 
e gastronómica variada. O Cabo da Roca é o 
ponto mais ocidental do continente europeu, 
situado no extremo final da Serra de Sintra, “o 
ponto onde a terra acaba e o mar começa”, 
como escreveu Luís de Camões. Regresso a 

Oeiras. Jantar e alojamento.

5º DIA – OEIRAS | BELÉM | OEIRAS
De manhã, visita ao Parque dos Poetas, faça 
o percurso pela "Alameda dos Poetas", ladea-
da por “ilhas”, pequenos jardins temáticos 
que acolhem estátuas de poetas, escolhidos 
por serem representativos da poesia de ex-
pressão portuguesa em diferentes épocas. 
Tempo livre. Almoço no INATEL Oeiras. Após 
o almoço, saída para Belém. Tempo livre, su-
gerimos visita à Igreja do Mosteiro dos Jeró-
nimos (entrada gratuita) ou delicie-se com o 
“Pastel de Belém”. Regresso a Oeiras. Jantar 
e alojamento.

6º DIA – OEIRAS | LISBOA ANTIGA | OEI-
RAS
Manhã livre. Saída para visita ao Museu do 
Dinheiro, este é um museu consciente da sua 
função social e da presença simbólica que 
tem na cidade e no país: um museu que as-
sume como prioridade o contacto com vários 
públicos, que investe na programação educa-
tiva e cultural, mantendo uma forte ligação à 
comunidade e à cidade. Regresso a Oeiras. 
Jantar e alojamento.

7º DIA – OEIRAS | LISBOA | FUNCHAL 
Manhã livre. Almoço livre. Em hora a combi-
nar, transporte para o aeroporto. Formalida-
des de embarque para viagem de regresso. 

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 714€
Suplemento de quarto individual 87€

Inclui: passagem aérea, em voo regular SATA 
para os percursos indicados no itinerário, incluin-
do o transporte de 23 kg de bagagem de porão e 
até 8 kg de bagagem de mão (1 volume por pas-
sageiro); taxas de aviação no valor de 27,09€ (su-
jeitas a alteração até emissão de bilhetes); circuito 
em autocarro; 6 noites de alojamento no INATEL 
Oeiras; refeições: 5 almoços e 6 jantares, com be-
bidas incluídas; passeios e visitas conforme itine-
rário; assistente INATEL; seguro de viagem.

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

SENTIR O RIBATEJO
24 A 26 MAIO
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO

4 A 6 OUTUBRO 
BRAGANÇA | VILA REAL | VISEU

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | SANTA-
RÉM
Partida em direção a Santarém. Almoço livre 
em circuito. Check-in em hotel*** (ou similar), 
em Santarém ou arredores. Jantar e aloja-
mento.

2º DIA – SANTARÉM | ALPIARÇA | CARTA-
XO | SANTARÉM
Pela manhã, saída em direção a Alpiarça para 
visita à Casa dos Patudos. Residência de José 
Relvas desde os finais do século XIX até 1929, 
data da sua morte. Político, diplomata, esta-
dista, lavrador, colecionador de arte e músico 
amador, José Relvas proclamou a República 
a 5 de outubro de 1910. Almoço em restau-
rante. De tarde, visita à Adega Cooperativa do 
Cartaxo, com degustação. Continuação para 
Santarém. Visita pedonal ao centro histórico, 
com passagem pela Igreja da Misericórdia, 
Igreja da Graça até às Portas do Sol. Jantar e 
alojamento no hotel.

3º DIA – SANTARÉM | VALADA DO RIBATE-
JO | CIDADES DE ORIGEM
De manhã, saída para Valada do Ribatejo. 
Partida do cais numa embarcação típica do 
rio Tejo para apreciar a fauna e flora do rio. 
Desembarque e visita às aldeias avieiras da 
Palhota e do Escaroupim, incluindo a visita ao 
núcleo museológico Avieiro do Escaroupim. 
Regresso a Valada, com passagem pela ilha 
dos Cavalos e pela ilha das Garças. Almoço 
em restaurante. Regresso.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 285€
Suplemento de quarto individual 57€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de aloja-

Farol do Cabo da Roca
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mento em hotel*** (ou similar) em Santarém ou 
arredores; refeições: 2 almoços e 2 jantares com 
bebidas incluídas; ingressos: Casa dos Patudos 
em Alpiarça; visita e degustação na Adega Coo-
perativa do Cartaxo; passeio de barco no rio Tejo, 
conforme itinerário; assistente INATEL; seguro de 
viagem.

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

POR TERRAS DE DÃO 
LAFÕES
2 A 7 JUNHO
TERCEIRA (AÇORES)

30 JUNHO A 5 JULHO
SÃO MIGUEL (AÇORES)

1º DIA – AEROPORTO DE ORIGEM | LIS-
BOA | TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL
Comparência no aeroporto. Formalidades 
de embarque e partida em voo regular com 
destino a Lisboa. Chegada e assistência nas 
formalidades de desembarque. Saída com 
destino a São Pedro do Sul. Almoço livre em 
circuito. Jantar e alojamento no INATEL Pala-
ce São Pedro do Sul Hotel****.

2º DIA – TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL 
| VISEU | TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL
De manhã, partida para a vila de São Pedro 
do Sul. Visita guiada à Igreja Matriz (S. Pedro), 
à Capela de Santo António, ao Palácio de Re-
riz (onde esteve alojada a Rainha D. Amélia, 
aquando a sua visita às Termas de São Pedro 
do Sul) e aos Claustros da Câmara Municipal 
(antigo convento). Almoço no hotel. De tarde, 
visita à cidade de Viseu. Descubra o centro 
histórico de Viseu, onde se destacam o Ros-
sio, a rua Direita, a rua da Cadeia, a praça D. 
Duarte e o adro da Sé, considerada uma das 
mais belas praças de Portugal. Visita ao Mu-
seu Grão Vasco, localizado no antigo palácio 
dos bispos, do século XVI, ao lado da catedral 
onde poderá usufruir das célebres pinturas 
de Vasco Fernandes e de outros artistas da 

escola de Viseu. Regresso às Termas de São 
Pedro do Sul. Jantar e alojamento.

3º DIA – TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL 
| SANTAR | TERMAS DE SÃO PEDRO DO 
SUL
Pela manhã, visita às Termas de São Pedro 
do Sul. Passagem pelos locais mais emble-
máticos desta localidade junto ao rio Vouga, 
tais como as termas seculares e a Capela 
de São Martinho. Almoço no hotel. De tarde, 
visita à Casa de Santar, a mais emblemática 
propriedade vinícola do Dão, pela sua histó-
ria, dimensão e prestígio dos seus vinhos, é 
também o maior proprietário vitivinícola da 
região, com uma vinha de 103 hectares, dos 
quais 90 de castas tintas e 13 de uvas bran-
cas. O ex-líbris da propriedade, e a sua ima-
gem de marca, é o magnífico solar do século 
XVIII, rodeado por belos jardins de buxos. Re-
gresso às Termas de São Pedro do Sul. Jantar 
e alojamento.

4º DIA – TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL 
| MANGUALDE | TERMAS DE SÃO PEDRO 
DO SUL
Manhã livre. Almoço no hotel. Saída para 
Mangualde, aproveite para apreciar a paisa-
gem do Monte da Sr.ª do Castelo, com visita 
à Ermida. Tempo livre no centro histórico. Re-
gresso às Termas de São Pedro do Sul. Jantar 
e alojamento.

5º DIA – TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL 
| VOUZELA | TERMAS DE SÃO PEDRO DO 
SUL
Pela manhã, saída para visita a Vouzela, uma 
bonita vila situada na fértil zona de Lafões, 
encantadora pela sua beleza natural, patri-
monial, histórica e forte feição rural e tradicio-
nal. Circuito guiado pedonal pela localidade. 
Almoço no hotel. Tarde livre. Jantar e aloja-
mento.

6º DIA – TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL | 
LISBOA | AEROPORTO DE ORIGEM 
Manhã livre. Almoço no hotel. Transporte para 
o aeroporto. Formalidades de embarque e re-
gresso. 

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO — 2 A 7 JUNHO
PARTIDA DA TERCEIRA

Por pessoa em quarto duplo 558€
Suplemento de quarto individual 91€

Inclui: passagem aérea, em classe económica nos 
voos TAP para os percursos indicados no itinerário 
e o transporte de 23 kg de bagagem de porão (1 
volume por passageiro) e até 8 kg de bagagem de 
mão (1 volume por passageiro); taxas de aviação 
no valor de 23,77€, sujeitas a alteração até emis-
são de bilhetes; circuito em autocarro; 5 noites de 
alojamento no INATEL Palace São Pedro do Sul 
Hotel****; refeições: 5 almoços e 5 jantares, com 
bebidas incluídas; passeios e visitas conforme iti-
nerário; assistente INATEL; seguro de viagem.

// PREÇO — 30 JUNHO A 5 JULHO
PARTIDA DE SÃO MIGUEL

Por pessoa em quarto duplo 614€
Suplemento de quarto individual 133€

Inclui: passagem aérea, em classe económica nos 
voos TAP para os percursos indicados no itinerário 
e o transporte de 23 kg de bagagem de porão (1 
volume por passageiro) e até 8 kg de bagagem de 
mão (1 volume por passageiro); taxas de aviação 
no valor de 33,09€, sujeitas a alteração até emis-
são de bilhetes; circuito em autocarro; 5 noites de 
alojamento no INATEL Palace São Pedro do Sul 
Hotel****; refeições: 5 almoços e 5 jantares, com 
bebidas incluídas; passeios e visitas conforme iti-
nerário; assistente INATEL; seguro de viagem.

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

BEIRA ALTA E SERRA  
DA ESTRELA
10 A 15 JUNHO
PONTA DELGADA (AÇORES)

1º DIA – PONTA DELGADA | LISBOA | MAN-
TEIGAS
Comparência no aeroporto. Formalidades de 
embarque e partida com destino a Lisboa. 

Casa de Santar
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Chegada e assistência nas formalidades de 
desembarque. Saída com destino a Mantei-
gas. Almoço livre em circuito. Jantar e aloja-
mento no INATEL Manteigas Hotel***.

2º DIA – MANTEIGAS | TORRE | SABUGUEI-
RO | VALE ROSSIM | MANTEIGAS 
Manhã dedicada ao reconhecimento do meio 
envolvente à unidade hoteleira que inclui uma 
estância termal. Ida em autocarro até Mantei-
gas. Almoço no hotel. Após o almoço, iremos 
percorrer uma parte da Serra da Estrela até 
ao seu ponto mais elevado. A Torre localiza-
-se no topo da imensa Serra da Estrela, é o 
símbolo do segundo ponto mais alto de Por-
tugal, situado a 1993 metros de altura. Se-
gue-se viagem até à aldeia do Sabugueiro, 
conhecida como “a aldeia mais alta de Por-
tugal”. Regresso a Manteigas passando por 
Vale do Rossim e Penhas Douradas. Jantar e 
alojamento no hotel.

3º DIA – MANTEIGAS | BELMONTE | MAN-
TEIGAS
Manhã livre. Almoço no hotel. De tarde, saída 
em direção a Belmonte. Terra de Pedro Álva-
res Cabral, situada em plena Cova da Beira 
e com ampla vista sobre a encosta oriental 
da Serra da Estrela, a vila de Belmonte jus-
tifica plenamente as características que lhe 
terão dado o nome. Terra solarenga, de boas 
gentes, paisagens sem fim e uma história de 
séculos, merece a nossa visita. Realização 
de circuito pelo centro histórico. Regresso a 
Manteigas. Jantar e alojamento.

4º DIA – MANTEIGAS | COVILHÃ | MANTEI-
GAS
Manhã livre. Almoço no hotel. Reclinada na 
encosta da Serra da Estrela, a Covilhã ofere-
ce a quem a visita a bela paisagem do seu 
casario e o seu património histórico. Visita ao 
Núcleo do Museu de Lanifícios da Universi-
dade da Beira Interior. Regresso a Manteigas. 
Jantar e alojamento.

5º DIA – MANTEIGAS | SEIA | MANTEIGAS
Manhã livre. Almoço no hotel. Situada na en-
costa sudoeste da Serra da Estrela, Seia é o 
local privilegiado de encontro com a natureza. 

Visita desta cidade, onde teremos a possibili-
dade de degustar o que de melhor existe nes-
ta povoação serrana. Visita ao Museu Natural 
da Eletricidade. Regresso a Manteigas. Jantar 
e alojamento.

6º DIA – MANTEIGAS | LISBOA | PONTA 
DELGADA
Manhã livre. Almoço no hotel. Transporte para 
o aeroporto de Lisboa. Formalidades de em-
barque e regresso a Ponta Delgada. 

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo desde 527€
Suplemento de quarto individual 81€

Inclui: passagem aérea, em classe económica nos 
voos TAP para os percursos indicados no itinerário 
e o transporte de 23 kg de bagagem de porão (1 
volume por passageiro) e até 8 kg de bagagem de 
mão (1 volume por passageiro); taxas de aviação 
no valor de 33,09€, sujeitas a alteração até emis-
são de bilhetes; circuito em autocarro; 5 noites 
de alojamento no INATEL Manteigas Hotel***; 
refeições: 5 almoços e 5 jantares, com bebidas 
incluídas; passeios e visitas conforme itinerário; 
assistente INATEL; seguro de viagem.

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

CEREJAS E AS  
ALDEIAS HISTÓRICAS
 
17 A 20 JUNHO 
ÉVORA | SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | MANTEI-
GAS 
Saída para Manteigas. Almoço livre em circui-
to. Jantar e alojamento no INATEL Manteigas 
Hotel*** e Casa da Roda AL.

2º DIA – MANTEIGAS | BELMONTE | SOR-
TELHA | MANTEIGAS
Saída para Belmonte. Visita a esta vila per-
tencente à rede das aldeias históricas. A sua 

história está associada à família dos Cabrais 
e Judeus. Visita ao Castelo, antiga fortaleza 
militar, residência oficial da família Cabral e 
à igreja de Santiago/Panteão dos Cabrais. 
Continuação da visita na zona histórica, ago-
ra para descobrir os segredos da mais anti-
ga comunidade judaica da Europa, com uma 
visita à antiga judiaria de Belmonte. Visita 
ao museu judaico, onde podemos observar 
alguns dos objetos mais importantes e ca-
racterísticos do dia-a-dia judaico e das suas 
festividades. Almoço em restaurante. Partida 
em direção a Sortelha. Aldeia única no pano-
rama histórico nacional. Podemos ainda des-
cobrir a importância de Sortelha na defesa 
das fronteiras com Castela e como local de 
férias para os mais abastados e clérigos da 
igreja. Regresso a Manteigas. Jantar e alo-
jamento.

3º DIA – MANTEIGAS | FUNDÃO | CASTELO 
NOVO | MANTEIGAS
Partida para uma quinta de cerejas, onde po-
derá conhecer os usos e costumes desta ati-
vidade agrícola. Continuação para o Fundão. 
Almoço em restaurante. Passeio pelo centro 
histórico do Fundão, com visita à rua da Cale, 
local emblemático da passagem judaica pela 
cidade. Partida para visita à aldeia histórica 
de Castelo Novo. Aqui podemos ainda ficar 
a conhecer a história, de uma das mais fa-
mosas águas de Portugal, a água do Alardo, 
que tem nascente, mesmo por cima de Cas-
telo Novo, numa das encostas da Serra da 
Gardunha. Regresso a Manteigas. Jantar e 
alojamento.

4º DIA – MANTEIGAS | REGRESSO
Regresso com almoço livre em circuito.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo desde 280€
Suplemento de quarto individual 48€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de aloja-
mento no INATEL Manteigas Hotel*** e Casa da 
Roda AL: refeições: 2 almoços e 3 jantares com

Cesto de cerejas
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bebidas incluídas; visitas conforme itinerário; guia 
INATEL; seguro de viagem.

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

Nota importante: A unidade hoteleira INATEL 
Manteigas está dividida em três edifícios: Edi-
fício Principal - onde se encontram localizados 
a receção, restaurante e bar; Casa da Roda AL 
- localizado a 500 metros do edifício principal, 
alojamentos sem ar-condicionado, e Casa do 
Pastor. O alojamento deste grupo será reparti-
do entre o Edifício Principal e a Casa da Roda 
AL, não estando previsto o transporte dos 
clientes entre os dois edifícios.

ALTO MINHO 
MARAVILHOSO
23 A 28 JUNHO 
GUARDA | VISEU | AVEIRO | PORTO

30 JUNHO A 5 JULHO
LISBOA | SANTARÉM | LEIRIA | COIMBRA

7 A 12 JULHO
PORTALEGRE | CASTELO BRANCO | FUN-
DÃO | COVILHÃ

1 A 6 SETEMBRO
FARO | BEJA | ÉVORA | SETÚBAL

8 A 13 SETEMBRO
LISBOA | SANTARÉM | COIMBRA | AVEIRO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | CERVEIRA 
Saída para Vila Nova de Cerveira. Almoço livre 
em circuito. Jantar e alojamento no INATEL 
Cerveira Hotel****.
 
2º DIA – CERVEIRA | SAMEIRO | BOM JE-
SUS | BRAGA | CERVEIRA
De manhã, partida para Braga. Visitamos o 
Santuário do Sameiro, o segundo maior cen-
tro de devoção mariana em Portugal, com 
uma vista privilegiada sobre a cidade. Se-
gue-se a visita ao Santuário do Bom Jesus 
do Monte, cujo escadório, representa a Via 
Sacra. O conjunto arquitetónico integra ainda 
o parque e o elevador (um funicular único no 
país). Almoço em restaurante. De tarde, visite 
o centro histórico desta cidade. Sugerimos a 
visita à Sé Catedral e ao centro histórico bas-
tante movimentado. Tempo livre. Regresso ao 
hotel. Jantar e alojamento.
 
3º DIA – CERVEIRA | PONTE DE LIMA | 
SOAJO | CERVEIRA 
Saída para Ponte de Lima. Visita a esta vila len-
dária e senhorial, banhada pelo rio Lima. Almo-
ço em restaurante. Continuação para a aldeia 
do Soajo, uma povoação milenar, situada numa 
zona montanhosa de grande beleza, predomi-
nantemente rural, onde a paz de espírito impera 
e o tempo parece ter parado. As ruas pavimen-
tadas com lajes de granito, as casas construí-
das com blocos de pedra e a eira comunitária 
constituída por vinte e quatro espigueiros são a 
sua principal atração. Regresso a Vila Nova de 
Cerveira. Jantar e alojamento.

4º DIA – CERVEIRA | MELGAÇO | MONÇÃO 
| VALENÇA | CERVEIRA 
Saída para Melgaço para visita ao centro 
histórico desta povoação e visita ao solar do 
Alvarinho, incluindo prova de vinhos. Almoço 
em restaurante. Seguimos para Monção para 
visita ao Palácio da Brejoeira. Ex-líbris da re-
gião do Alto-Minho, o Palácio da Brejoeira é 
uma grandiosa construção em estilo neoclás-
sico, classificado como Património Nacio-
nal desde 1910. Visita ao interior do palácio, 
capela e jardins. Continuação para Valença, 
cidade de fronteira, localizada junto ao rio 
Minho, rodeada de muralhas, conservando 
as características de cidade fortificada. Hoje 
em dia é uma cidade com um comércio flo-
rescente, em que se destacam os produtos 
de artesanato local. Regresso a Cerveira para 
jantar e alojamento.
 
5º DIA – CERVEIRA | DURRÃES | VIANA DO 
CASTELO | CERVEIRA 
De manhã, partida para Durrães. Visita ao 
Museu do Chocolate Avianense, trata-se de 
um espaço cultural e interativo, que conta a 
história da marca e do universo de chocolates 
tão emblemáticos para várias gerações como 
as fantasias de Natal, as sombrinhas de cho-
colate ou o bombom Imperador. Almoço em 
restaurante. De tarde, visita a Viana do Caste-
lo, uma das mais bonitas cidades do norte de 
Portugal. Subida ao Monte de Santa Luzia, de 
onde se poderá observar um panorama único 
do Vale do Lima e uma grande parte da orla 
marítima, a norte e a sul do estuário do rio, 
assim como a verdejante serra. Tempo livre 
para passeio no centro histórico. Continua-
ção para Caminha, tempo livre para visita ao 
centro histórico. Regresso a Cerveira. Jantar 
e alojamento.
 
6º DIA – CERVEIRA | BARCELOS | CIDADES 
DE ORIGEM 
Saída para Barcelos, uma das localidades 
mais emblemáticas da arte popular minho-

ta. Tempo livre para visita da zona histórica, 
onde merece destaque o antigo Largo da Fei-
ra, hoje Campo da República, onde se encon-
tram as Igrejas do Bom Jesus da Cruz e da 
Nossa Senhora do Terço. Sugerimos a visita 
ao Centro de Artesanato de Barcelos, que 
oferece uma boa perspetiva sobre a expres-
são artística minhota. De todas as peças aqui 
produzidas, o colorido Galo de Barcelos é o 
mais representativo, não esquecendo as ban-
das de música e as figuras retratando hábitos 
e costumes da região. Almoço em restauran-
te. Regresso.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 23 JUNHO

Por pessoa em quarto duplo 427€
Suplemento de quarto individual 110€

// PREÇO 30 JUNHO

Por pessoa em quarto duplo 472€
Suplemento de quarto individual 153€

// PREÇO 7 JULHO

Por pessoa em quarto duplo 476€
Suplemento de quarto individual 153€

// PREÇO 1 SETEMBRO

Por pessoa em quarto duplo 498€
Suplemento de quarto individual 153€

// PREÇO 8 SETEMBRO

Por pessoa em quarto duplo 472€
Suplemento de quarto individual 152€

Inclui: circuito em autocarro; 5 noites de aloja-
mento no INATEL Cerveira Hotel****; refeições: 5 
almoços e 5 jantares, com bebidas incluídas; vi-
sitas e entradas conforme programa; assistente 
INATEL; seguro de viagem.

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

Bom Jesus, Braga
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POR MONTES E VALES 
VERDEJANTES 
7 A 13 JULHO
FUNCHAL (MADEIRA)

1º DIA – FUNCHAL | LISBOA | TERMAS DE 
SÃO PEDRO DO SUL
Comparência no aeroporto. Formalidades de 
embarque e partida com destino a Lisboa. 
Chegada e assistência nas formalidades de 
desembarque. Saída com destino a São Pe-
dro do Sul. Almoço livre em circuito. Jantar e 
alojamento no INATEL Palace São Pedro do 
Sul Hotel****.

2º DIA – TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL 
| VISEU | TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL 
Manhã livre. Almoço no hotel. Saída para Vi-
seu, a cidade associada à figura de Viriato. 
Viseu é ainda a cidade que ocupa os lugares 
cimeiros dos estudos sobre qualidade de vida 
em Portugal. Regresso a São Pedro do Sul. 
Jantar e alojamento.

3º DIA – TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL 
| VOUZELA | TERMAS DE SÃO PEDRO DO 
SUL
Manhã livre. Almoço no hotel. Saída para visi-
ta a Vouzela. Bonita vila situada na fértil zona 
de Lafões, encantadora pela sua beleza na-
tural, patrimonial, histórica e forte feição rural 
e tradicional. Circuito guiado pedonal pela 
localidade. Aproveite, por exemplo, para ficar 
a conhecer o famoso Pastel de Vouzela, um 
doce que nasceu no século XIX fruto do traba-
lho honrado de uma senhora órfã. Regresso a 
São Pedro do Sul. Jantar e alojamento.

4º DIA – TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL 
| LAMEGO | TERMAS DE SÃO PEDRO DO 
SUL
Manhã livre. Almoço no hotel. Saída para La-
mego e visita ao Santuário da Nossa Senho-
ra dos Remédios. Tempo livre nesta cidade, 
cuja reputação das iguarias locais extravasa 
fronteiras. Lamego é considerada uma cida-
de histórica e monumental, pois possui uma 
grande quantidade de monumentos, igrejas e 
casas brasonadas, sendo também uma dio-
cese portuguesa. Regresso a São Pedro do 
Sul. Jantar e alojamento.

5º DIA – TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL | 
CARAMULO | TERMAS DE SÃO PEDRO DO 
SUL
Manhã livre. Almoço no hotel. Saída para o 
Caramulo, a vila originalmente conhecida por 
Paredes do Guardão. Aí foi criada no início do 
século XX a Estância Sanatorial. Visita ao Mu-
seu do Caramulo que exibe um espólio raro e 
único de arte, bem como de automóveis an-
tigos em Portugal. Regresso a São Pedro do 
Sul. Jantar e alojamento.

6º DIA – TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL | 
AVEIRO | TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL 
Manhã livre. Almoço no hotel. Saída para 
Aveiro, para ali embarcar num típico moliceiro 
e percorrer a ria de Aveiro. De seguida, visita 
à Oficina do Doce, local que explica a história 
e feitura dos ovos-moles. Poderá participar 
numa experiência única e interativa de de-
monstração do fabrico deste doce que já ga-
nhou fama além-fronteiras, os ovos-moles de 
Aveiro. Regresso a São Pedro do Sul. Jantar 
e alojamento.

7º DIA – TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL | 
LISBOA | FUNCHAL

Manhã livre. Almoço livre. Transporte para o 
aeroporto. Formalidades de embarque e re-
gresso ao Funchal. 

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 686€
Suplemento de quarto individual 93€

Inclui: passagem aérea, em classe económica nos 
voos TAP para os percursos indicados no itinerário 
e o transporte de 23 kg de bagagem de porão (1 
volume por passageiro) e até 8 kg de bagagem de 
mão (1 volume por passageiro); taxas de aviação 
no valor de 40€, sujeitas a alteração até emissão 
de bilhetes; circuito em autocarro; 6 noites de 
alojamento no INATEL Palace São Pedro do Sul 
Hotel****; refeições: 5 almoços e 6 jantares, com 
bebidas incluídas; passeios e visitas conforme iti-
nerário; assistente INATEL; seguro de viagem.

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

COMBOIO HISTÓRICO  
NO DOURO
13 A 14 JULHO
SETÚBAL | LISBOA

27 A 28 JULHO
SANTARÉM | LEIRIA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | RÉGUA | 
TUA | RÉGUA
Saída em direção à Régua. Almoço livre em 
circuito. Chegada prevista à estação ferroviá-
ria da Régua, pelas 15h00. Formalidades de 
embarque no Comboio Histórico, constituído 

Comboio Histórico do Douro
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por cinco carruagens históricas e pela loco-
motiva a vapor, irá efetuar um percurso da 
Régua ao Tua, com várias surpresas durante 
a viagem. Regresso à Régua. Jantar e aloja-
mento em hotel****.
 
2º DIA – RÉGUA | REGRESSO
De manhã, visita ao Museu do Douro. Este 
museu é o resultado da reabilitação de um 
dos edifícios mais emblemáticos da história 
da Região Demarcada do Douro do século 
XVIII, a Casa da Companhia, inaugurado a 20 
de dezembro de 2008. Neste museu conju-
ga-se a tradição e a modernidade onde está 
patente a exposição: “Douro: Matéria e Espíri-
to”. Após a visita, tempo para desfrutar de um 
minicruzeiro no rio Douro. Almoço em restau-
rante local. Regresso. 
 
Mínimo de 35 participantes.
 
// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 302€
Suplemento de quarto individual 51€

Inclui: circuito em autocarro; 1 noite de alojamen-
to em hotel****, na Régua; refeições: 1 almoço e 1 
jantar com bebidas incluídas; bilhete no Comboio 
Histórico: Régua/Tua/Régua; ingresso: Museu do 
Douro; passeio em minicruzeiro no rio Douro, na 
Régua; assistente INATEL; seguro de viagem.

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

ESPECIAL INATEL 
SÃO PEDRO DO SUL  
E VILA RUIVA
 
14 A 20 JULHO 
SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM | LEIRIA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | TERMAS 
DE SÃO PEDRO DO SUL
Partida em direção a São Pedro do Sul. Al-
moço livre em circuito. Jantar e alojamento no 
INATEL Palace São Pedro do Sul Hotel****.

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

3º DIA – TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL 
| VOUZELA | CASTRO DAIRE | TERMAS DE 
SÃO PEDRO DO SUL
Pela manhã, visita a Vouzela, bonita vila situa-
da na fértil zona de Lafões, encantadora pela 
sua beleza natural, patrimonial, histórica e for-
te feição rural e tradicional. Circuito pedonal 
com guia local. Almoço no hotel. De tarde, 
visita a Castro Daire, detentora de um impor-
tante património natural, destacando-se tam-
bém o património histórico, cultural e arquite-
tónico. Entre os monumentos mais marcantes 
encontram-se a Ermida do Paiva ou o Templo 
das Siglas, monumento românico do século 
XII, a Casa da Cerca, a Capela das Carrancas, 
o Solar dos Aguilares e a Igreja Matriz de Cas-
tro Daire, no centro da vila. Regresso às Ter-
mas de São Pedro do Sul. Jantar e animação 
musical. Alojamento.

4º DIA – TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL | 
SANTAR | VISEU | VILA RUIVA 
Pela manhã, partida em direção a Santar para 
visita a uma quinta local com prova de vinho 
do Dão. Almoço em restaurante, em Viseu. 
De tarde, visita ao centro histórico da cidade 
de Viriato. Passeio desde a rua direita, com 
o seu comércio tradicional, até à monumental 
Sé e Igreja da Misericórdia. Continuação do 
circuito para Vila Ruiva. Jantar e alojamento 
no INATEL Vila Ruiva Hotel****.

5º DIA – VILA RUIVA | SEIA | SERRA DA ES-
TRELA | VILA RUIVA
De manhã, partida para Seia. Visita ao CISE 
(Centro de Interpretação da Serra da Estre-
la), que tem por missão sintetizar e divulgar 
conhecimentos sobre os processos naturais, 
sociais e económicos que condicionam a vida 
nesta montanha, sendo um local privilegiado 
para partir à descoberta da Serra da Estre-
la. Almoço em restaurante. De tarde, visita 

ao ponto mais alto de Portugal continental, a 
Torre da Serra da Estrela, com breve paragem 
no Sabugueiro. Regresso a Vila Ruiva. Jantar 
e alojamento.
 
6º DIA – VILA RUIVA | LINHARES DA BEIRA 
| TRANCOSO | VILA RUIVA 
De manhã, visita a Linhares da Beira, uma das 
12 aldeias históricas de Portugal. Regresso 
a Vila Ruiva para almoço no hotel. De tarde, 
visita a Trancoso. Rodeada de muralhas da 
época dionisiana com um belo castelo medie-
val a coroar esse majestoso conjunto fortifi-
cado, Trancoso presenteia-nos com os seus 
numerosos monumentos de arquitetura civil 
e religiosa. O seu centro histórico constitui 
um dos mais expressivos e belos centros do 
nosso país. Regresso a Vila Ruiva. Jantar e 
alojamento.
 
7º DIA – VILA RUIVA | CIDADES DE ORIGEM
Regresso com almoço livre em circuito.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 467€
Suplemento de quarto individual 63€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de alo-
jamento no INATEL Palace São Pedro do Sul 
Hotel****; 3 noites de alojamento no INATEL Vila 
Ruiva Hotel****; refeições: 5 almoços e 6 jantares, 
com bebidas incluídas; visita guiada a Vouzela; in-
gressos: visita e degustação de vinho do Dão em 
Santar; visita ao CISE; passeios e visitas conforme 
itinerário; assistente INATEL; seguro de viagem.

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

ESPECIAL INATEL 
VILA RUIVA E SÃO 
PEDRO DO SUL 
 
14 A 20 JULHO 
FARO | BEJA | ÉVORA | PORTALEGRE

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | VILA RUIVA 
Partida em direção a Vila Ruiva. Almoço livre 
em circuito. Jantar e alojamento no INATEL 
Vila Ruiva Hotel****.
 
2º DIA – VILA RUIVA | LINHARES DA BEIRA 
| TRANCOSO | VILA RUIVA 
De manhã, visita a Linhares da Beira, uma das 
12 aldeias históricas de Portugal. Regresso a 
Vila Ruiva para almoço no hotel. De tarde, visi-
ta a Trancoso, rodeada de muralhas, da épo-
ca dionisiana, com um belo castelo medieval, 
a coroar esse majestoso conjunto fortificado. 
Com os seus numerosos monumentos, da 
arquitetura civil e religiosa, constitui um dos 
mais expressivos e belos centros históricos 
do país. Regresso a Vila Ruiva. Jantar e alo-
jamento.

3º DIA – VILA RUIVA | SEIA | SERRA DA ES-
TRELA | VILA RUIVA 
De manhã, partida para Seia. Visita ao CISE INATEL Palace São Pedro do Sul Hotel****
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(Centro de Interpretação da Serra da Estrela) 
que tem por missão sintetizar e divulgar co-
nhecimentos sobre os processos naturais, 
sociais e económicos que condicionam a vida 
nesta montanha, sendo um local privilegiado 
para partir à descoberta da Serra da Estrela. 
Almoço em restaurante local. De tarde, visita 
ao ponto mais alto de Portugal continental, a 
Torre da Serra da Estrela, com breve paragem 
no Sabugueiro. Regresso a Vila Ruiva. Jantar 
e alojamento.

4º DIA – VILA RUIVA | SANTAR | VISEU | 
TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL 
Pela manhã, partida em direção a Santar para 
visita a uma quinta local com prova de vinho 
do Dão. Continuação para Viseu para almoço 
em restaurante local. De tarde, visita ao cen-
tro histórico de Viseu. Passeio pelas ruas do 
centro histórico, desde a rua direita, com o 
seu comércio tradicional, até à monumental 
Sé e Igreja da Misericórdia. Continuação do 
circuito em direção a São Pedro do Sul. Jantar 
e alojamento no INATEL Palace São Pedro do 
Sul Hotel****.

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

6º DIA – TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL 
| VOUZELA | CASTRO DAIRE | TERMAS DE 
SÃO PEDRO DO SUL 
Pela manhã, visita a Vouzela, bonita vila situa-
da na fértil zona de Lafões, encantadora pela 
sua beleza natural, patrimonial, histórica e for-
te feição rural e tradicional. Circuito pedonal 
com guia local. Almoço no hotel. De tarde, vi-
sita a Castro Daire, detentora de um rico patri-
mónio natural, destacando-se também o seu 
património histórico, cultural e arquitetónico. 
Entre os monumentos mais marcantes des-
tacam-se a Ermida do Paiva ou Templo das 

Siglas, monumento românico do século XII, 
a Casa da Cerca, a Capela das Carrancas, o 
Solar dos Aguilares e a Igreja Matriz de Castro 
Daire, no centro da vila. Regresso às Termas 
de São Pedro do Sul. Jantar e animação mu-
sical. Alojamento.

7º DIA – TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL | 
CIDADES DE ORIGEM 
Regresso com almoço livre em circuito.

Mínimo de 35 participantes.
 
// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 467€
Suplemento de quarto individual 63€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de alo-
jamento no INATEL Palace São Pedro do Sul 
Hotel****; 3 noites de alojamento no INATEL Vila 
Ruiva Hotel****; refeições: 5 almoços e 6 jantares 
com bebidas incluídas; visita guiada a Vouzela; in-
gressos: visita e degustação de vinho do Dão, em 
Santar; visita ao CISE; passeios e visitas conforme 
itinerário; assistente INATEL; seguro de viagem.

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

FÉRIAS NO ALTO 
ALENTEJO
29 AGOSTO A 3 SETEMBRO
SANTARÉM | LISBOA | SETÚBAL

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | VILA VIÇO-
SA | ESTREMOZ | CASTELO DE VIDE
Saída em direção a Vila Viçosa para visita ao 
Paço Ducal. Almoço em restaurante. Conti-
nuação para Estremoz para visita à zona his-
tórica, na qual se destaca o castelo com as 
suas muralhas medievais e a antiga cidadela, 
onde está atualmente localizada a Pousada 
Rainha Santa Isabel. Igualmente famosos são 
os barros vermelhos da região, que deram ori-

gem aos bonecos tradicionais desta localida-
de. Continuação para Castelo de Vide. Jantar 
e alojamento no INATEL Castelo de Vide Hotel 
Jardim*** e São Paulo**.
 
2º DIA – CASTELO DE VIDE | ALTER DO 
CHÃO | CRATO | CASTELO DE VIDE
De manhã, saída para Alter do Chão. Visita à 
Coudelaria de Alter, fundada em 1748 por D. 
João V, que contribuiu muito para a divulga-
ção do nome da vila. Foi aí que se iniciou a 
recuperação da raça lusitana Alter Real, um 
cavalo de Alta Escola. Regresso a Castelo de 
Vide, com paragem no Crato. Breve visita a 
esta pequena vila, antiga sede da ordem dos 
Hospitalários, onde se destaca o Mosteiro da 
Flor da Rosa, agora transformado em Pousa-
da de Portugal. Almoço e tarde livres em Cas-
telo de Vide. Jantar e alojamento.
 
3º DIA – CASTELO DE VIDE
Manhã livre. Almoço no hotel. De tarde, visita 
a pé de Castelo de Vide, percorrendo as ruas 
íngremes e estreitas. Visitaremos a Judiaria, 
um dos exemplos mais importantes da pre-
sença dos judeus no nosso país e uma das 
melhor preservadas de Portugal, onde se pre-
serva um dos maiores espólios de arquitetura 
civil do período gótico, a fonte da vila, conhe-
cida pelas suas riquezas naturais nomeada-
mente pelas termas, cuja água contém pro-
priedades terapêuticas, e o castelo, rodeado 
pelo casario branco, do alto do qual a paisa-
gem alentejana adquire todo o seu esplendor. 
Tempo livre para visitar o mercado medieval 
de Castelo de Vide. Jantar e alojamento.
 
4º DIA – CASTELO DE VIDE | MARVÃO | 
PORTAGEM | CASTELO DE VIDE
De manhã, partida para Marvão. Visita a esta 
vila amuralhada, situada a mais de 800 me-
tros de altitude, no ponto mais alto da Serra 
de São Mamede, que oferece um dos mais 
belos panoramas sobre a região. Dentro das 
muralhas, revela-se um bonito conjunto de ar-
quitetura popular alentejana. Saída para Por-
tagem. Almoço em restaurante. Regresso a 
Castelo de Vide. Jantar e alojamento.

5º DIA – CASTELO DE VIDE | PORTALEGRE 
| CASTELO DE VIDE
Manhã livre. Almoço no hotel. Saída para vi-
sita ao centro histórico de Portalegre, onde 
vários monumentos denotam a importância e 
riqueza de outros tempos. Regresso a Cas-
telo de Vide, com paragem no Miradouro da 
Capela de Nossa Senhora da Penha, o melhor 
dos miradouros sobre a vila. Jantar e aloja-
mento.
 
6º DIA – CASTELO DE VIDE | CIDADES DE 
ORIGEM
Regresso com almoço livre em circuito.
 
Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo desde 374€
Suplemento de quarto individual 5€

Inclui: circuito em autocarro; 5 noites no INATEL 
Castelo de Vide Hotel Jardim*** e São Paulo**; re-
feições: 4 almoços e 5 jantares com bebidas in-

Castelo de Marvão, Alentejo
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cluídas; visitas e entradas conforme itinerário; guia 
INATEL; seguro de viagem.

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

Nota importante: O edifício S. Paulo está situa-
do a cerca de 60 m do edifício Jardim e não 
dispõe de elevador. O check-in e todas as re-
feições serão efetuados no edifício Jardim.

ENCANTOS PALACIANOS
2 A 6 SETEMBRO 
BRAGA | VIANA DO CASTELO | PORTO | 
AVEIRO | COIMBRA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | OEIRAS
Saída em direção a Oeiras. Almoço livre em 
circuito. Jantar e alojamento no INATEL Oeiras.

2º DIA – OEIRAS | MAFRA | OEIRAS
Pela manhã, visita guiada ao Palácio Nacio-
nal de Mafra, construído há mais de 300 anos 
pelo rei D. João V para cumprir um voto de 
sucessão. Visite este conjunto arquitetónico 
barroco, formado pelo Paço Real, Basílica e 
Convento. O palácio possui importantes co-
leções de escultura italiana, de pintura italia-
na e portuguesa, uma biblioteca única, bem 
como dois carrilhões, seis órgãos históricos e 
um hospital do século XVIII. Continuação do 
circuito até à Malveira para almoço. Após o 
almoço, visita à Tapada de Mafra. Regresso a 
Oeiras. Jantar e alojamento.

3º DIA – OEIRAS | SINTRA | QUELUZ | OEI-
RAS
Saída pela manhã, em direção a Sintra. Pas-
seio pedestre em direção à Quinta da Rega-
leira. O Palácio da Regaleira está situado na 
encosta da Serra de Sintra e a escassa dis-
tância do centro histórico da vila. O palácio é 
da autoria do arquiteto italiano Luigi Manini. 
Nesta quinta de 4 hectares, pode encontrar 
o palácio, rodeado de jardins, lagos, grutas e 
construções enigmáticas, lugares estes que 
ocultam significados alquímicos, como os 
evocados pela Maçonaria, pelos Templários 
e pela Rosa-cruz. Após a visita regresso a pé 
ao centro histórico de Sintra. Almoço em res-

taurante. De tarde, visita ao Palácio Nacional 
de Queluz e aos seus jardins históricos, um 
dos exemplos mais extraordinários da ligação 
harmoniosa entre paisagem e arquitetura pa-
laciana em Portugal. Regresso a Oeiras. Jan-
tar e alojamento.

4º DIA – OEIRAS | AJUDA | SANTA CLARA 
| OEIRAS
Saída em direção à freguesia da Ajuda em 
Lisboa. Visita guiada ao Palácio Nacional da 
Ajuda, edifício neoclássico que foi residência 
oficial da família real portuguesa. Almoço em 
restaurante. De tarde, visita ao Panteão Na-
cional, acolhendo os túmulos de grandes vul-
tos da História portuguesa, ocupa o edifício 
originalmente destinado para Igreja de Santa 
Engrácia. Regresso a Oeiras. Jantar e aloja-
mento.

5º DIA – OEIRAS | REGRESSO
Regresso com almoço livre em circuito.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 385€
Suplemento de quarto individual 74€

Inclui: circuito em autocarro; 4 noites de aloja-
mento no INATEL Oeiras; refeições: 3 almoços e 
4 jantares com bebidas incluídas; visita e passeios 
conforme itinerário; ingressos: Palácio Nacional 
de Mafra, Tapada de Mafra, Quinta da Regaleira, 
Palácio Nacional de Queluz, Palácio Nacional da 
Ajuda e Panteão Nacional; guia INATEL; seguro 
de viagem.

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

O MONDEGO E O FADO 
DE COIMBRA
7 A 8 SETEMBRO 
ÉVORA | SETÚBAL
 
14 A 15 SETEMBRO 
BRAGANÇA | VILA REAL | PORTO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | COIMBRA 
| LUSO
Saída em direção a Coimbra. Embarque para 
cruzeiro no rio Mondego. Almoço a bordo, in-
cluindo atuação de Fado de Coimbra. Após o 
almoço, desembarque e visita à cidade dos 
estudantes. Tempo livre. Partida em direção 
ao INATEL Luso. Jantar e alojamento.

2º DIA – LUSO | BUÇACO | LUSO | REGRES-
SO
De manhã, visita à Mata Nacional do Buçaco, 
local de património natural de valor incalcu-
lável, uma herança secular, incomparável por 
reunir relevância histórica, religiosa, militar, 
paisagística e cultural. Almoço no INATEL 
Luso. Regresso.

Mínimo de 30 participantes

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 162€
Suplemento de quarto individual 13€

Inclui: circuito em autocarro; 1 noite de alojamen-
to no INATEL Luso; refeições: 2 almoços, incluin-
do 1 almoço com atuação de Fado ao vivo, e 1 
jantar, com bebidas incluídas; passeios e visitas 
conforme itinerário; assistente INATEL; seguro de 
viagem.

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

ENCANTOS MINHOTOS 
15 A 20 SETEMBRO
FUNCHAL (MADEIRA)

1º DIA – FUNCHAL | PORTO | VILA NOVA DE 
CERVEIRA 
Comparência no aeroporto. Formalidades de 
embarque e partida em voo com destino ao 
Porto. Desembarque assistido. Almoço livre. 
Partida para Vila Nova de Cerveira. Jantar e 
alojamento no INATEL Cerveira Hotel****.

2º DIA – VILA NOVA DE CERVEIRA | GUI-
MARÃES | VILA NOVA DE CERVEIRA
Pela manhã, partida em direção a Guimarães. 
Visita ao Santuário da N. Sra. da Penha, si-

Palácio Nacional de Queluz
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tuado no “Monte de Santa Catarina”, o ponto 
mais alto da cidade de Guimarães. Almoço 
em restaurante local. De tarde, tempo livre na 
cidade. Regresso a Cerveira. Jantar e aloja-
mento.
 
3º DIA – VILA NOVA DE CERVEIRA | CER-
VO | VIANA DO CASTELO | VILA NOVA DE 
CERVEIRA 
De manhã, saída para visita ao miradouro do 
Cervo, situado no “Alto do Crasto”, com uma 
vista maravilhosa para a foz do rio Minho. O 
Cervo é da autoria do escultor José Rodrigues 
que homenageia a abundância de veados 
naquela zona. Continuação do circuito até 
ao centro de Vila Nova de Cerveira. Passeio 
pelo centro histórico. Regresso ao hotel para 
almoço. Pela tarde, visita a Viana do Castelo, 
iniciando pela Basílica de Santa Luzia. Se-
guindo-se para o centro histórico de Viana do 
Castelo. Regresso. Jantar e alojamento.
 
4º DIA – VILA NOVA DE CERVEIRA | BRAGA 
| VILA NOVA DE CERVEIRA 
Saída pela manhã para a cidade de Braga. 
Visita ao Santuário do Sameiro, o segundo 
maior centro de devoção mariana em Portu-
gal, com uma vista privilegiada sobre a cida-
de. Segue-se a visita ao Santuário do Bom 
Jesus do Monte, cujo escadório, representa 
a Via Sacra. O conjunto arquitetónico integra 
ainda o parque e o elevador (um funicular 
único no país). Almoço em restaurante. De 
tarde, visite o centro histórico desta cidade. 
Sugerimos a visita à Sé Catedral e ao centro 
histórico bastante movimentado. Tempo livre. 
Regresso a Cerveira. Jantar e alojamento.
 
5º DIA – VILA NOVA DE CERVEIRA | PONTE 
DE LIMA | VILA NOVA DE CERVEIRA
Manhã livre. Almoço no hotel. De tarde, visita 
a Ponte de Lima. Vila histórica e herdeira de 
um vasto património e lendas onde poderá 
visitar a Igreja Matriz, ou a Capela de Santo 
António. Tempo livre. Regresso. Jantar e alo-
jamento. 
 
6º DIA – VILA NOVA DE CERVEIRA | PORTO 
| FUNCHAL
De manhã, transporte para o aeroporto do 
Porto. Assistência nas formalidades de em-
barque e regresso ao Funchal.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 713€
Suplemento de quarto individual 153€

Inclui: passagem aérea, em classe económica nos 
voos TAP para os percursos indicados no itinerário 
e o transporte de 23 kg de bagagem de porão (1 
volume por passageiro) e até 8 kg de bagagem de 
mão (1 volume por passageiro); taxas de aviação 
no valor de 38,56€ (sujeitas a alterações até emis-
são de bilhetes); circuito em autocarro; 5 noites 
no INATEL Cerveira Hotel****; refeições: 5 almo-
ços e 5 jantares com bebidas incluídas; passeios 
e visitas conforme o itinerário; assistente INATEL; 
seguro de viagem.

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

UMA LISBOA  
DIFERENTE
26 A 30 AGOSTO
BRAGA | GUIMARÃES | PORTO | AVEIRO

16 A 20 SETEMBRO
GUARDA | COVILHÃ | FUNDÃO | CASTELO 
BRANCO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | OEIRAS 
Saída em direção a Oeiras. Almoço livre em 
circuito. Jantar e alojamento no INATEL Oeiras.

2º DIA – OEIRAS | TERREIRO DO PAÇO | 
OEIRAS
De manhã, visita ao Palácio Marquês de  
Pombal, situado em Oeiras. Esta visita é uma 
oportunidade de contemplar um dos melho-
res conjuntos decorativos do período pomba-
lino, rico em estuques e azulejos. Nos jardins, 
destacam-se as várias peças de estatuária, 
os bustos de mármore, bem como os vários 
muretes e escadarias revestidas de azulejos. 
Após a visita, almoço no INATEL Oeiras. De 
tarde, passeio de barco no rio Tejo. Longe do 
barulho e do movimento citadino, conheça 
“Lisboa das 7 colinas” numa perspetiva dife-
rente, sobre o rio Tejo. Após o desembarque, 
tempo livre para visitar alguns dos monumen-
tos no Terreiro do Paço. Regresso a Oeiras. 
Jantar e alojamento.

3º DIA – OEIRAS | ALFAMA | OEIRAS
De manhã, saída em direção a Alfama, para 
visita pedonal a um dos bairros mais genuínos 

de Lisboa, conhecido pelo fado que ecoa pe-
las escadarias e estreitas vielas. Ainda poderá 
ver o Tejo numa outra dimensão. Visita à Igreja 
de Santo António e Igreja da Sé Catedral. Al-
moço em restaurante. De tarde, continuação 
do percurso a pé em direção ao Castelo de 
S. Jorge, com passagem pelo miradouro de 
Santa Luzia e Igreja. Visita ao Castelo de São 
Jorge. Regresso a Oeiras. Jantar e alojamen-
to.

Nota: neste dia o percurso pelas ruas de Alfa-
ma será a pé. Deverá utilizar calçado e roupa 
confortáveis e levar consigo uma garrafa de 
água. 

4º DIA – OEIRAS | ALCÂNTARA | BELÉM | 
OEIRAS
De manhã, visita ao Museu do Oriente, um 
verdadeiro testemunho das relações históri-
cas entre a Ásia e Portugal, o primeiro país a 
chegar aos mais distantes portos orientais. O 
Museu do Oriente está localizado na Doca de 
Alcântara, num edifício dos anos 40 com uma 
situação privilegiada junto ao rio Tejo. Almoço 
em restaurante. De tarde, saída para Belém. 
Tempo para visita à Igreja dos Jerónimos ou 
ao magnífico Padrão dos Descobrimentos. 
Regresso. Jantar e alojamento.

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

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 320€
Suplemento de quarto individual 75€

Rua típica de Alfama, Lisboa
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Inclui: circuito em autocarro; 4 noites de aloja-
mento no INATEL Oeiras; refeições: 3 almoços e 
4 jantares com bebidas incluídas; visita e passeios 
conforme itinerário; ingressos: Palácio de Mar-
quês de Pombal, Castelo de São Jorge e Museu 
do Oriente; guia INATEL; seguro de viagem.

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

PORTO CULTURAL
20 A 22 SETEMBRO
SETÚBAL | LISBOA | LEIRIA

11 A 13 OUTUBRO
ÉVORA | SANTARÉM | COIMBRA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | PORTO
Saída em direção ao Porto. Almoço livre em 
circuito. Check-in em hotel no Porto. Jantar e 
alojamento em hotel de*** (ou similar) no Porto 
ou arredores.

2º DIA – PORTO | FUNDAÇÃO SERRALVES 
| PORTO
De manhã, saída em direção ao Palácio da 
Bolsa para visita guiada. O Palácio da Bolsa 
foi construído na segunda metade do sécu-
lo XIX em estilo neoclássico, destinado a ser 
sede da Associação Comercial do Porto, o 
que reflete a importância desta atividade na 
história da cidade. Após a visita, tempo para 
um pequeno circuito pedonal desde a esta-
ção de São Bento à Sé Catedral, para visita à 
igreja. Almoço em restaurante. De tarde, visita 
à Fundação Serralves. Considerada nos dias 
de hoje um dos mais bem-sucedidos, conso-
lidados projetos culturais do país, aufere de 
uma singular projeção e reconhecimento in-
ternacional. Regresso ao hotel. Jantar e alo-
jamento.

3º DIA – PORTO | CASA DA MÚSICA | CIDA-
DES DE ORIGEM
De manhã, saída em direção à Casa da Mú-
sica. Visita a este belo espaço contemporâ-
neo, cuja construção se deu na celebração 
do Porto 2001, Capital Europeia da Cultura. 
O edifício foi projetado pelo arquiteto holan-
dês Rem Koolhaas e inaugurado em 2005, 
desde então tornou-se um ícone da arquite-
tura contemporânea. Almoço em restauran-
te. Regresso.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo desde 317€
Suplemento de quarto individual 106€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de aloja-
mento em hotel*** (ou similar) no Porto ou arredo-
res; refeições: 2 almoços e 2 jantares com bebidas 
incluídas; ingressos: Palácio da Bolsa Porto, Fun-
dação Serralves e Casa da Música; guia INATEL; 
seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas turísticas 
de cidade (2€ por noite e por pessoa); quaisquer 
serviços não mencionados.

LISBOA E O FADO
 
21 A 22 SETEMBRO
VISEU | COIMBRA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | LISBOA | 
OEIRAS
Saída em direção a Lisboa. Almoço livre em 
circuito. De tarde, visita ao Museu do Fado, 
consagrado ao universo da canção urbana de 
Lisboa, celebrando o seu valor excecional e o 
seu enraizamento profundo na tradição e his-
tória cultural do país. Tempo livre. Jantar em 
restaurante local, com atuação de Fado ao 
vivo. Após o jantar, continuação até à unidade 
hoteleira INATEL Oeiras. Alojamento.

2º DIA – OEIRAS | SÃO BENTO | FOZ DO 
ARELHO | REGRESSO
De manhã, visita à Casa-Museu Amália Ro-
drigues, em São Bento, onde viveu durante 
meio-século a diva do Fado e onde repousam 
muitas das suas memórias e objetos pes-
soais. Em hora a combinar, partida em dire-
ção à Foz do Arelho para almoço. Regresso. 

Mínimo de 30 participantes

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 137€
Suplemento de quarto individual 15€

Inclui: circuito em autocarro; 1 noite de alojamen-
to no INATEL Oeiras; refeições: 1 jantar com es-
petáculo de Fado ao vivo e 1 almoço com bebidas 
incluídas; ingressos: Museu do Fado e Casa-Mu-
seu Amália Rodrigues; passeios e visitas conforme 
itinerário; assistente INATEL; seguro de viagem.

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

FESTAS E ROMARIAS
 

FESTA DAS CRUZES EM 
BARCELOS
1 A 5 MAIO
CASTELO BRANCO | FUNDÃO | COVILHÃ | 
GUARDA | VISEU

Programa e preço a divulgar.

FESTA DAS ROSAS  
EM VILA FRANCA  
DO LIMA
10 A 13 MAIO 
SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM | LEIRIA | 
COIMBRA

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

2º DIA – VILA NOVA DE CERVEIRA | VIANA 
DO CASTELO | VILA FRANCA DO LIMA | 
VILA NOVA DE CERVEIRA
De manhã, saída para visita ao centro histó-
rico de Viana do Castelo, onde se destaca 
a Praça da República, o coração da cidade, 
com os edifícios quinhentistas da Misericór-
dia e o chafariz, assim como os antigos Paços 
do Concelho. Subida ao Monte de Santa Lu-
zia, de onde poderá observar um panorama 

Fundação de Serralves, Porto
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único. Almoço em restaurante. De tarde, saí-
da para Vila Franca do Lima. Tempo livre para 
assistir às festividades incluídas na Festa das 
Rosas, nomeadamente, o Tradicional Cortejo 
das Rosas Votivas, onde desfilarão os famo-
sos cestos floridos, minuciosamente elabo-
rados com flores naturais, carros alegóricos, 
grupos de bombos, cabeçudos, Zés Pereiras, 
banda de música e grupos folclóricos. Ao fi-
nal da tarde, regresso ao hotel. Jantar e alo-
jamento.

3º DIA – VILA NOVA DE CERVEIRA | VILA 
FRANCA DO LIMA | VILA NOVA DE CER-
VEIRA 
De manhã, saída para Vila Franca do Lima. 
Dia e almoço livres para assistir às festivida-
des, entre as quais se incluem o Desfile da 
Mordomia, a Solene Eucaristia e a imponente 
procissão. Ao final da tarde, regresso ao ho-
tel. Jantar e alojamento.

4º DIA – VILA NOVA DE CERVEIRA | BAR-
CELOS | CIDADES DE ORIGEM
Saída para Barcelos. Tempo livre para visita 
à zona histórica. Almoço em restaurante. Re-
gresso.

Nota importante: O programa das festividades 
pode sofrer alteração por motivos alheios à 
Fundação INATEL.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 263€
Suplemento de quarto individual 67€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de aloja-
mento no INATEL Cerveira Hotel****; refeições: 2 
almoços e 3 jantares, com bebidas incluídas; vi-
sitas e entradas de acordo com o itinerário; assis-
tente INATEL; seguro de viagem.

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

FESTA DOS TABULEIROS 
EM TOMAR 
7 A 8 JULHO
PORTO | AVEIRO | COIMBRA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | TOMAR | 
FOZ DO ARELHO 
De manhã, saída em direção a Tomar. Almo-
ço livre em circuito. De tarde, tempo livre para 
assistir ao Cortejo dos Tabuleiros, uma das 
tradições mais belas e coloridas de Portugal. 
As suas origens remontam ao culto do Espí-
rito Santo e às antigas festas das colheitas, 
uma manifestação de rara beleza e alto sig-
nificado cultural. Continuação para a Foz do 
Arelho. Jantar tardio e alojamento no INATEL 
Foz do Arelho Hotel***.

2º DIA – FOZ DO ARELHO | CALDAS DA 
RAINHA | FOZ DO ARELHO | REGRESSO
De manhã, visita às Caldas da Rainha. A fun-
dação desta localidade está ligada à figura 
da rainha D. Leonor, que no século XV terá 
proporcionado a construção de equipamen-

tos que permitiram aos doentes usufruir dos 
benefícios das águas termais ali existentes. 
Almoço no INATEL Foz do Arelho Hotel***. 
Regresso.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 150€
Suplemento de quarto individual 5€

Inclui: circuito em autocarro; 1 noite de alojamen-
to no INATEL Foz do Arelho Hotel***; refeições: 1 
almoço e 1 jantar com bebidas incluídas; assisten-
te INATEL; seguro de viagem.

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

FESTA DOS TABULEIROS 
EM TOMAR 
6 A 8 JULHO 
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | TOMAR
Saída em direção a Tomar, com almoço livre 

em circuito. Jantar e alojamento em hotel em 
Tomar (ou arredores).

2º DIA – TOMAR
Dia livre em regime de pensão completa. 
Oportunidade para assistir às festividades da 
Festa dos Tabuleiros, nomeadamente o corte-
jo. Jantar e alojamento.

3º DIA – TOMAR | DORNES | COIMBRA | 
REGRESSO
De manhã, saída em direção a Dornes. Visi-
ta a esta pitoresca localidade na orla do rio 
Zêzere, onde se ergue a torre templária e a 
igreja dedicada a N. Sra. do Pranto, mandada 
construir pela Rainha Santa Isabel, estando 
algumas crenças associadas à sua locali-
zação. Continuação do circuito até Coimbra 
para almoço. Regresso.

Mínimo de 27 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 377€
Suplemento de quarto individual 250€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de aloja-
mento em hotel**** (ou similar) em Tomar ou ar-
redores; refeições: 2 almoços e 2 jantares com 

Festa dos Tabuleiros, Tomar
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bebidas incluídas; visitas conforme itinerário; as-
sistente INATEL; seguro de viagem.

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

VIAGEM MEDIEVAL 
POR TERRAS DE  
SANTA MARIA DA FEIRA
2 A 4 AGOSTO
CASTELO BRANCO | FUNDÃO | COVILHÃ | 
VISEU

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | SANTA 
MARIA DA FEIRA
Partida em direção a Santa Maria da Feira. Al-
moço livre em circuito. Jantar e alojamento no 
INATEL Santa Maria da Feira.
 
2º DIA – SANTA MARIA DA FEIRA 
Dia livre em regime de pensão completa. Du-
rante este dia aproveite para assistir às ativi-
dades da feira medieval. Este ano dedicado 
ao reinado de D. Fernando I, “O Inconstante”. 
Jantar e alojamento. 
 
3º DIA – SANTA MARIA DA FEIRA | AVEIRO 
| CIDADES DE ORIGEM
Pela manhã, partida para Aveiro. Passeio num 
típico barco moliceiro pelos canais da ria de 
Aveiro. Degustação de ovos moles. Almoço 
em restaurante. Regresso.
 
Mínimo de 35 participantes.
 
// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 235€
Suplemento de quarto individual 11€

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

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

FESTAS DO RIO EM 
ARCOS DE VALDEVEZ 
(N. SRA. DA LAPA) 
10 A 12 AGOSTO
SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM | LEIRIA | 
COIMBRA

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

2º DIA – ARCOS DE VALDEVEZ
Dia dedicado aos festejos da N. Sra. da Lapa - 
Festas do Rio, com destaque para a grandio-
sa procissão e a festa do rio. Dia em regime 
de pensão completa.

3º DIA – ARCOS DE VALDEVEZ | PONTE DA 
BARCA | BRAGA | REGRESSO
De manhã saída em direção a Ponte da Bar-
ca. Passagem por esta localidade, debruçada 
sobre o rio Lima, terra de história e cultura de 
encantos naturais. Continuação do circuito 
até Braga, para visita ao Santuário do Bom 
Jesus e o Santuário do Sameiro. Almoço em 
restaurante. Após o almoço tempo livre na ci-
dade. Regresso. 

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 284€
Suplemento de quarto individual 80€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites em hotel**** 
(ou similar), em Arcos de Valdevez; refeições: 2 al-
moços e 2 jantares com bebidas incluídas; visitas 
conforme itinerário; assistente INATEL; seguro de 
viagem.

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

FEIRA MEDIEVAL DE 
BELMONTE
16 A 18 AGOSTO
FARO | BEJA | ÉVORA | PORTALEGRE

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | MANTEI-
GAS 
Partida em direção a Manteigas. Almoço livre 
em circuito. Jantar e alojamento no INATEL 
Manteigas Hotel*** e Casa da Roda AL.
 
2º DIA – MANTEIGAS | BELMONTE | MAN-
TEIGAS
Pela manhã, saída em direção a Belmonte 
para visita. Início num dos mais belos mi-
radouros da vila, com vista sobre a Cova 
da Beira e Serra da Estrela. Visita ao centro 
histórico, com passagem pelos pontos mais 
emblemáticos desta localidade. Almoço em 
restaurante local. De tarde, tempo livre para 
passeio na Feira Medieval. Regresso a Man-
teigas. Jantar e alojamento.
 
3º DIA – MANTEIGAS | SERRA DA ESTRE-
LA | SEIA | REGRESSO
De manhã, partida para a Serra da Estrela. 

Comemoração da Festa do Rio, Arcos de Valdevez
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Passagem pelo Vale Glaciar do rio Zêzere, 
que se estende por cerca de 13 km desde a 
nascente até Manteigas. Continuação até à 
Torre, o ponto de maior altitude de Portugal 
continental. Aqui poderá passear e visitar o 
comércio tradicional da serra. Partida para 
Seia. Almoço em restaurante. 

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo desde 
(Casa do Pastor) 292€

Suplemento de quarto individual 33€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites no INATEL 
Manteigas Hotel*** e Casa do Pastor; refeições: 
2 almoços e 2 jantares, com bebidas incluídas; 
passeios conforme itinerário; assistente INATEL; 
seguro de viagem.

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

Nota importante: A unidade hoteleira INATEL 
Manteigas está dividida em três edifícios: Edi-
fício Principal - onde se encontram localizados 
a receção, restaurante e bar; Casa da Roda AL 
- localizado a 500 metros do edifício principal, 
alojamentos sem ar-condicionado, e Casa do 
Pastor. O alojamento deste grupo será reparti-
do entre o Edifício Principal e a Casa da Roda 
AL, não estando previsto o transporte dos 
clientes entre os dois edifícios.

FESTAS DA SENHORA DA 
AGONIA 
 
17 A 21 AGOSTO
SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM | LEIRIA | 
COIMBRA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | VIANA DO 
CASTELO
Saída para Viana do Castelo. Almoço livre em 
circuito. Jantar em restaurante. Alojamento 
em hotel em Viana do Castelo (ou arredores).

2º DIA – VIANA DO CASTELO
Dia e almoço livres para assistência às festas 
em honra da Senhora da Agonia. De manhã, 
oportunidade de assistir ao desfile da Mordo-
mia, um dos pontos mais altos dos festejos, 
com a duração de mais de duas horas. Todas 
as localidades em volta da Princesa do Lima 
trazem à cidade uma mostra do que produ-
zem, desde as Sargaceiras de Carreço, pas-
sando pelos teares de Perre, aos cestos flori-
dos de Alvarães, o artesanato com a famosa 
loiça de Viana, pintada à mão e assinada pelo 
artista, o ouro de família ao peito das mor-
domas, lavradeiras e as deslumbrantes noi-
vas de Viana, nada falta a este deslumbrante 
cortejo. Da parte da tarde, poderá assistir à 
procissão Solene da Senhora da Agonia. Jan-
tar em restaurante. Noite livre, para assistir 
ao desfile “Vamos para o Festival”, que sai 
do Largo da Estação de Ferro na direção do 
Jardim Público, seguido do festival com atua-
ções de grupos folclóricos. Alojamento.

3º DIA – VIANA DO CASTELO | VILA NOVA 
DE CERVEIRA | VIANA DO CASTELO
De manhã, saída para passeio a Vila Nova de 
Cerveira, incluindo subida ao miradouro do 
Cervo, em autocarro. O miradouro mais co-
nhecido de Vila Nova de Cerveira, com uma 
emblemática escultura, uma popular obra em 
ferro da autoria do escultor José Rodrigues. 
Localizada numa colina denominada Alto do 
Crasto, é uma homenagem ao símbolo da vila 
onde, antigamente, abundavam veados. Daqui 
poderá vislumbrar grande parte do rio Minho, 
desde a passagem por Valença até à foz, em 
Caminha. Almoço no INATEL Cerveira Ho-
tel****. Regresso a Viana do Castelo. Tarde livre 
para assistir às festividades previstas, o cortejo 
Histórico-Etnográfico. Jantar em restaurante. 
Nesta noite, inicia-se a confeção dos “Tapetes 
Floridos”, nas ruas da Ribeira. Alojamento.

4º DIA – VIANA DO CASTELO
Dia e almoço livres para assistência aos fes-
tejos. De manhã, sugerimos visita às ruas da 
Ribeira para admirar os “Tapetes Floridos”, 
cuidadosamente feitos durante a noite. Da 

parte da tarde, oportunidade para assistir à 
Procissão ao Mar, um dos momentos altos 
da romaria. Jantar em restaurante. Noite livre 
para assistir à Festa do Traje. Alojamento.

5º DIA – VIANA DO CASTELO | BARCELOS | 
CIDADES DE ORIGEM
Saída em direção a Barcelos. Passeio no cen-
tro histórico. Almoço em restaurante. Regres-
so com jantar livre em circuito.

Mínimo de 35 participantes.
 
// PREÇO

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

Inclui: circuito em autocarro; 4 noites de aloja-
mento e pequeno-almoço em hotel de*** em Viana 
do Castelo (ou arredores); refeições: 2 almoços e 
4 jantares, com bebidas incluídas; assistente INA-
TEL; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); entradas ou in-
gressos para espetáculos, concertos ou festivida-
des pagas; quaisquer serviços não mencionados.

Festa da Nossa Senhora da Agonia. Crédito: Rosino
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GASTRONOMIA E VINHOS

VINHOS DA REGIÃO DO 
OESTE
 
12 A 14 ABRIL
VIANA DO CASTELO | BRAGA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | CALDAS 
DA RAINHA | FOZ DO ARELHO
Saída em direção às Caldas da Rainha. Almo-
ço livre em circuito. Paragem na emblemática 
cidade da Rainha Dona Leonor, para lanche 
com degustação de doces regionais. Conti-
nuação para o INATEL Foz do Arelho Hotel***. 
Jantar e alojamento.

2º DIA – FOZ DO ARELHO | CADAVAL | 
BUDDHA EDEN - BOMBARRAL | FOZ DO 
ARELHO 
De manhã, visita à Quinta do Gradil. Consi-
derada uma das mais antigas da herdade do 
concelho de Cadaval, esta quinta tem uma 
forte tradição vitivinícola que se prolonga 
desde há séculos. A propriedade é composta 
por uma capela, um núcleo habitacional, uma 
adega e uma área agrícola de 200 hectares 
ocupados com produções vinícolas e frutí-
colas. Visita e almoço com harmonização de 
vinhos. Continuação do circuito até ao jardim 
Buddha Eden. Visita a este local emblemático 
conhecido como o “jardim da paz”. Regres-
so ao INATEL Foz do Arelho Hotel***. Jantar 
e alojamento. 

3º DIA – FOZ DO ARELHO | QUINTA DO 
SANGUINHAL | REGRESSO
Pela manhã, saída em direção à Quinta do 
Sanguinhal, para visita e degustação do néc-
tar do oeste. Esta quinta, que data de 1926, 

foi fundada por Abel Pereira da Fonseca para 
administrar as propriedades que possuía na 
região do Bombarral. Almoço na quinta. Re-
gresso.

Mínimo de 30 participantes

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 242€
Suplemento de quarto individual 37€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de aloja-
mento no INATEL Foz do Arelho Hotel***; refei-
ções: 2 almoços com harmonizações de vinhos 
e 2 jantares com bebidas incluídas; ingresso no 
jardim Buddha Eden; degustação de doces re-
gionais das Caldas da Rainha; assistente INATEL; 
seguro de viagem.

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

NOTA: as quintas apresentadas no programa 
poderão sofrer alterações por razões alheias à 
Fundação INATEL.

 
28 A 29 SETEMBRO
AVEIRO | COIMBRA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | CADAVAL 
| BUDDHA EDEN - BOMBARRAL | FOZ DO 
ARELHO 
Saída em direção ao Cadaval. Visita à Quinta 
do Gradil. Considerada uma das mais antigas 
herdades do concelho de Cadaval, esta quin-
ta tem uma forte tradição vitivinícola que se 
prolonga desde há séculos. A propriedade é 
composta por uma capela, um núcleo habita-
cional, uma adega e uma área agrícola de 200 
hectares ocupados com produções vinícolas 
e frutícolas. Visita e almoço com harmoniza-
ção de vinhos. Continuação do circuito até ao 
jardim Buddha Eden. Visita a este local em-
blemático conhecido como o “jardim da paz”. 

Continuação para o INATEL Foz do Arelho 
Hotel***. Jantar e alojamento.

2º DIA – FOZ DO ARELHO | QUINTA DO 
SANGUINHAL | REGRESSO
Pela manhã, saída em direção à Quinta do 
Sanguinhal, para visita e degustação do néc-
tar do oeste. Esta quinta, que data de 1926, 
foi fundada por Abel Pereira da Fonseca para 
administrar as propriedades que possuía na 
região do Bombarral. Almoço na quinta. Re-
gresso.

Mínimo de 30 participantes

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 185€
Suplemento de quarto individual 19€

Inclui: circuito em autocarro; 1 noite de alojamen-
to no INATEL Foz do Arelho Hotel***; refeições: 2 
almoços com harmonizações de vinhos e 1 jantar 
com bebidas incluídas; ingresso no jardim Buddha 
Eden; assistente INATEL; seguro de viagem.

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

NOTA: as quintas apresentadas no programa 
poderão sofrer alterações por razões alheias à 
Fundação INATEL.

BAIRRADA 
LEITÃO E VINHO
26 A 28 ABRIL 
FARO | SETÚBAL

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | MEALHA-
DA | LUSO 
Saída em direção à Mealhada. Almoço livre 
em circuito. De tarde, visita acompanhada às 

Jardim Buddha Eden



20   VIAGENS INATEL  NACIONAIS     

Caves Messias. A companhia foi fundada em 
1926, por Messias Baptista e, até aos dias de 
hoje, é reconhecida pela alta qualidade dos 
seus vinhos Espumantes Naturais. Check-in 
no INATEL Luso. Jantar e alojamento. 

2º DIA – LUSO | SANGALHOS | CURIA | LUSO
Saída em direção a Sangalhos. Visita guiada 
ao Aliança Underground Museum, o primeiro 
museu subterrâneo, onde estagiam espu-
mantes, vinhos e aguardentes em perfeita 
união com as coleções artísticas que abran-
gem áreas como a arqueologia, etnografia, 
mineralogia, paleontologia, azulejaria, ce-
râmica e estanharia. Após a visita, almoço 
regional de leitão, acompanhado por uma 
seleção de vinhos das Caves Aliança. Saída 
para a Curia para passeio pelo parque das 
termas. Jantar e alojamento no INATEL Luso.

3º DIA – LUSO | SÃO LOURENÇO DO BAIR-
RO | REGRESSO
Saída para visita e almoço na Quinta do En-
contro, uma adega design, inserida numa 
paisagem serena, dominada pelas vinhas e 
tendo como fundo as Serras do Caramulo e 
do Buçaco. Regresso.
 
Mínimo de 30 participantes

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 235€
Suplemento de quarto individual 17€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de aloja-
mento no INATEL Luso; refeições: 2 almoços e 
2 jantares com bebidas incluídas; visita às Caves 
Messias, ao Aliança Undergroud Museum, ao Par-
que das Termas da Curia e à Quinta do Encontro; 
assistente INATEL; seguro de viagem.

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

NOTA: as quintas apresentadas no programa 
poderão sofrer alterações por razões alheias à 
Fundação INATEL.

14 A 15 JUNHO
VILA REAL | PORTO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | SANGA-
LHOS | CURIA | LUSO
Saída em direção a Sangalhos. Visita guiada 
ao Aliança Underground Museum, o primei-
ro museu subterrâneo, onde estagiam espu-
mantes, vinhos e aguardentes em perfeita 
união com oito coleções artísticas que abran-
gem áreas como a arqueologia, etnografia, 
mineralogia, paleontologia, azulejaria, cerâ-
mica e estanharia. Após a visita, almoço re-
gional de leitão, acompanhado por uma sele-
ção de vinhos das Caves Aliança. Saída para 
a Curia para passeio pelo parque das termas. 
Continuação para o INATEL Luso. Jantar e 
alojamento.

2º DIA – LUSO  | SÃO LOURENÇO DO BAIR-
RO | REGRESSO
Manhã livre. Saída para visita e almoço na 
Quinta do Encontro, uma adega design, inse-
rida numa paisagem serena, dominada pelas 
vinhas e tendo como fundo as serras do Ca-
ramulo e do Buçaco. Regresso.

Mínimo de 30 participantes

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 171€
Suplemento de quarto individual 13€

Inclui: circuito em autocarro; 1 noite de alojamen-
to no INATEL Luso; refeições: 2 almoços e 1 jantar 
com bebidas incluídas; visita ao Aliança Under-
groud Museum, ao Parque das Termas da Curia e 
à Quinta do Encontro; assistente INATEL; seguro 
de viagem.

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

NOTA: as quintas apresentadas no programa 
poderão sofrer alterações por razões alheias à 
Fundação INATEL.

ALENTEJO DE SABORES
27 A 28 JULHO 
VISEU | COIMBRA

28 A 29 SETEMBRO
GUARDA | COVILHÃ | CASTELO BRANCO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | VIDIGUEI-
RA | BEJA
Partida em direção à Vidigueira. Almoço e vi-
sita à Quinta do Quetzal, onde a arte, o vinho e 
a gastronomia se cruzam. A quinta situa-se no 
coração da região do Alentejo, nas encostas 
da Vidigueira, nas imediações da mais antiga 
adega romana de que há registo na Península 
Ibérica. O microclima e as colinas desta re-
gião criam as condições ideais para um terroir 
único. Ali, as uvas crescem num solo rico em 
xisto, a pedra da região. Após a visita, conti-
nuação para Beja. Visita ao centro histórico. 
Jantar e alojamento em hotel de***.

2º DIA – BEJA | CUBA | REGRESSO
Manhã livre. Em hora a combinar, saída para 
a Herdade do Rocim, reconhecida pela qua-
lidade dos vinhos e pela adega. Almoço na 
herdade e visita. Regresso.

Mínimo de 30 participantes

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 216€
Suplemento de quarto individual 13€

Inclui: circuito em autocarro; 1 noite de alojamen-
to em hotel*** (em Beja); refeições: 2 almoços e 
1 jantar com bebidas incluídas; passeios e visitas 
conforme itinerário; degustação de vinhos nas 
quintas mencionadas; assistente INATEL; seguro 
de viagem.

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

Adega design, Quinta do Encontro, São Lourenço do Bairro, Anadia
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NOTA: as quintas apresentadas no programa 
poderão sofrer alterações por razões alheias à 
Fundação INATEL.

GASTRONOMIA E 
VINHOS DÃO-LAFÕES

29 A 30 JUNHO
ÉVORA | SETÚBAL

13 A 14 JULHO
VIANA DO CASTELO | BRAGA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | SANTAR | 
TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL 
Saída para Santar, região demarcada dos vi-
nhos do Dão. Visita ao Paço dos Cunhas, ins-
talado num belo edifício setecentista, o equi-
líbrio perfeito entre tradição e modernidade, 
num ambiente pleno de conforto. Almoço. De 
tarde, visita à Quinta do Sobral. Continuação 
para jantar e alojamento no INATEL Palace 
São Pedro do Sul Hotel****. 

2º DIA – TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL 
| SÃO PEDRO DO SUL | SANTA CRUZ DA 
TRAPA | REGRESSO 
Saída para visita guiada à vila de São Pedro 
do Sul, com passagem pelos pontos mais 
emblemáticos desta localidade. A Igreja Ma-
triz, o Palácio de Reiriz, a Capela de Santo An-
tónio e os claustros do antigo convento são 
alguns dos locais que poderá conhecer. Al-
moço regional de Vitela de Lafões certificada. 
Regresso com jantar livre em circuito.

Mínimo de 30 participantes

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 178€
Suplemento de quarto individual 22€

Inclui: circuito em autocarro; 1 noite de alojamen-
to no INATEL Palace São Pedro do Sul Hotel****; 
refeições: 2 almoços e 1 jantar com bebidas in-
cluídas; visita ao Paço dos Cunhas e à Quinta do 
Sobral, em Santar; visita guiada a São Pedro do 
Sul; assistente INATEL; seguro de viagem.

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

PRAIAS

PRAIA E PASSEIOS 
ALBUFEIRA
22 A 29 JUNHO
AVEIRO | LEIRIA | SANTARÉM

15 A 22 SETEMBRO
GUARDA | COVILHÃ | FUNDÃO | CASTELO 
BRANCO | PORTALEGRE
 
22 A 29 SETEMBRO
VISEU | COIMBRA | LISBOA | SETÚBAL

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | ALBUFEIRA
Partida em direção a Albufeira. Almoço livre 
em circuito. Jantar e alojamento no INATEL 
Albufeira Praia Hotel***.

2º DIA – ALBUFEIRA 
Dia e almoço livres para aproveitar a praia ou 

para atividades de caráter pessoal. Jantar no 
hotel e alojamento.

3º DIA – ALBUFEIRA | LOULÉ | FARO | AL-
BUFEIRA 
Pela manhã, saída em direção a Loulé, subi-
da ao Santuário da N. Sra. da Piedade para 
visita. Tempo livre na cidade para visita ao 
mercado diário. Continuação para Faro, uma 
cidade milenar, à beira do mar e da natureza, 
rica em património histórico e natural. Almo-
ço em restaurante. Tempo livre  para visita à 
zona histórica. Regresso a Albufeira. Jantar e 
alojamento.

4º DIA – ALBUFEIRA 
Dia e almoço livres para aproveitar a praia ou 
para atividades de caráter pessoal. Jantar no 
hotel e alojamento.

5º DIA – ALBUFEIRA | SAGRES | LAGOS | 
ALBUFEIRA
De manhã, saída em direção a Sagres para 
visita à fortaleza. A “vila do Infante” é uma 
imponente fortificação, mandada edificar em 
meados do século XV, pelo Infante D. Henri-
que. A edificação é o prolongamento huma-
no do rochedo natural e foi durante séculos 
a principal praça de guerra de um sistema 
defensivo marítimo geoestratégico. Um lugar 
mítico da história dos Descobrimentos portu-
gueses. Continuação do circuito até Lagos, 
almoço em restaurante. De tarde, visita ao 
centro histórico da cidade. Regresso a Albu-
feira. Jantar e alojamento.

6º DIA – ALBUFEIRA
Dia e almoço livres para aproveitar a praia ou 
para atividades de caráter pessoal. Jantar e 
alojamento.

Praia dos Pescadores, Albufeira
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7º DIA – ALBUFEIRA | ALTE | SALIR | QUE-
RENÇA | ALBUFEIRA
De manhã, saída para Alte, aldeia típica de 
casas brancas com chaminés artesanalmen-
te trabalhadas e ruas estreitas que contras-
tam com o colorido das floreiras. A Igreja 
Matriz é a mais antiga referência histórica de 
Alte. Continuação para Salir, onde a referên-
cia é o Castelo Mouro em ruínas que oferece 
uma bonita vista para a serra algarvia. Pas-
sagem por Querença, onde as suas casas 
descem pela encosta em todas as direções e 
no ponto alto encontra-se a pequena e típica 
igreja. No final da manhã regresso a Albufeira. 
Almoço no hotel e restante tarde livre. Jantar 
e alojamento.

8º DIA – ALBUFEIRA | REGRESSO
Regresso com almoço livre em circuito.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo desde 480€
Suplemento de quarto individual 179€

Inclui: autocarro de turismo; 7 noites de alojamen-
to no INATEL Albufeira Praia Hotel***; refeições: 3 
almoços e 7 jantares, com bebidas incluídas; pas-
seios e visitas conforme itinerário; assistente INA-
TEL; seguro de viagem.

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

Nota: as refeições de almoço e jantar são ser-
vidas no Restaurante Descobertas no Edifício 
Principal, que dista cerca de 150 metros do 
Edifício Praia.

PRAIA E PASSEIOS 
FOZ DO ARELHO
13 A 20 JULHO
VILA REAL | VISEU | COIMBRA 

20 A 27 JULHO
GUARDA | COVILHÃ | FUNDÃO | CASTELO 
BRANCO

27 JULHO A 3 AGOSTO
BEJA | ÉVORA | SETÚBAL | LISBOA

24 A 31 AGOSTO 
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO | 
AVEIRO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | FOZ DO 
ARELHO
Partida em direção à Foz do Arelho. Almoço 
livre em circuito. Jantar e alojamento no INA-
TEL Foz do Arelho Hotel***.

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

3º DIA – FOZ DO ARELHO | ALCOBAÇA | 
NAZARÉ | FOZ DO ARELHO

De manhã, saída para Alcobaça para visita ao 
Mosteiro de Alcobaça, ex-líbris da ordem de 
Cister e primeira obra Gótica erguida em solo 
português. Fundado em 1153, é hoje Patrimó-
nio da Humanidade e alberga os túmulos de 
D. Pedro I e D. Inês de Castro. Tempo livre em 
Alcobaça. Almoço em restaurante. Da parte 
da tarde, visita à Nazaré, típica vila de pes-
cadores, de fortes tradições ligadas ao mar, 
patentes no artesanato local. Visita ao Sítio da 
Nazaré, bairro localizado no ponto mais alto 
da vila, onde se pode aceder por um ascen-
sor (não incluído). Regresso à Foz do Arelho. 
Jantar e alojamento.

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

5º DIA – FOZ DO ARELHO | CALDAS DA 
RAINHA | ÓBIDOS | FOZ DO ARELHO 
De manhã, saída em direção às Caldas da 
Rainha. Visita guiada ao Museu do Hospital 
Termal Rainha D. Leonor, fundado em 1485. 
É possível visitar também a Igreja de Nos-
sa Senhora do Pópulo, considerada um dos 
primeiros exemplos do estilo Manuelino em 
Portugal. Almoço em restaurante. Continua-
ção para Óbidos, vila medieval de ruelas es-
treitas, cercada por muralhas, casario branco 
e janelas floridas. Aqui terá oportunidades 
de passear por entre as muralhas desta vila 
histórica. Regresso à Foz do Arelho. Jantar e 
alojamento.

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

7º DIA – FOZ DO ARELHO | BOMBARRAL | 
FOZ DO ARELHO
De manhã, saída para o Bombarral para visita 
ao jardim Bacalhôa Buddha Eden, inserido na 
Quinta dos Loridos, é o maior jardim oriental 
da Europa, considerado uma galeria de arte 
em espaço aberto, onde mais de 200 escul-
turas estão dispostas. Regresso à Foz do 
Arelho. Almoço no hotel e restante tarde livre. 
Jantar e alojamento.

8º DIA – FOZ DO ARELHO | REGRESSO
Regresso com almoço livre em circuito.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo desde 517€
Suplemento de quarto individual 205€

Inclui: autocarro de turismo; 7 noites de alojamen-
to no INATEL Foz do Arelho Hotel***; refeições: 3 
almoços e 7 jantares, com bebidas incluídas; pas-
seios e visitas conforme itinerário; assistente INA-
TEL; seguro de viagem.

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

FÉRIAS NA ILHA 
DOURADA 
PORTO SANTO
28 ABRIL A 5 MAIO 
5 A 12 MAIO
12 A 19 MAIO
9 A 16 JUNHO
16 A 23 JUNHO
23 A 30 JUNHO
30 JUNHO A 7 JULHO
7 A 14 JULHO
14 A 21 JULHO
21 A 28 JULHO
28 JULHO A 4 AGOSTO
11 A 18 AGOSTO 
25 AGOSTO A 1 SETEMBRO
1 A 8 SETEMBRO
8 A 15 SETEMBRO
15 A 22 SETEMBRO
22 A 29 SETEMBRO
29 SETEMBRO A 6 OUTUBRO
6 A 13 OUTUBRO 
LISBOA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | PORTO 
SANTO
Comparência no aeroporto. Assistência nas 

Praia em Porto Santo, Madeira
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formalidades de embarque e partida com 
destino a Porto Santo. Transporte para o INA-
TEL Porto Santo Hotel***. Almoço e jantar no 
hotel.

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

8º DIA – PORTO SANTO | REGRESSO
Transporte para o aeroporto para embarque 
em voo de regresso.

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

Mínimo de 5 participantes

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo desde 696€
Suplemento de quarto individual 132€

Inclui: passagem aérea nos voos TAP para os 
percursos indicados no itinerário e o transporte de 
23 kg de bagagem de porão (1 volume por passa-
geiro) e até 8 kg de bagagem de mão (1 volume 
por passageiro); taxas de aviação de Lisboa (40€); 
transfer aeroporto | hotel | aeroporto; 7 noites de 
alojamento no INATEL Porto Santo Hotel***; refei-
ções (**): 1 almoço e 7 jantares, com bebidas in-
cluídas; uma excursão de meio-dia com guia local 
e transporte; seguro de viagem.

** as refeições incluídas  no 1º e 8º dias estão 
sujeitos a alterações até emissão de bilhetes 
de voos.

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

ILHAS 

FÉRIAS NA PÉROLA DO 
ATLÂNTICO – MADEIRA 
// NOVIDADE

21 A 25 JUNHO
17 A 21 JULHO
21 A 25 AGOSTO 
18 A 22 SETEMBRO
LISBOA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | FUNCHAL | 
JARDIM BOTÂNICO | FUNCHAL 
Comparência no aeroporto. Assistência nas 
formalidades de embarque e partida com 
destino ao Funchal. Transporte para hotel****. 
Almoço livre. À tarde, saída para conhecer a 
zona antiga da cidade que integra o Núcleo 
Histórico de Santa Maria, datado de 1425, iní-
cio do povoamento da ilha da Madeira. Segue-
-se a visita à Praça do Peixe, incluída no Mer-
cado dos Lavradores. No interior do mercado 
agrupam-se cestos com frutos exóticos e le-
gumes e, à entrada, as floristas vestidas com 
trajes típicos. Segue-se visita a uma fábrica de 

bordados, um dos mais belos trabalhos de ar-
tesanato regional. Continuação para visita ao 
Jardim Botânico. Por último, visita uma adega 
e degustação do famoso vinho da Madeira. 
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

2º DIA – FUNCHAL | CABO GIRÃO | PORTO 
MONIZ | FUNCHAL
De manhã, saída pela costa sul, com breve 
paragem na idílica vila piscatória de Câmara 
Lobos. Continuação até ao Cabo Girão, o pro-
montório mais alto da Europa, com 580m de 
altitude, famoso pela sua plataforma suspensa, 
em vidro. Continuação em direção à costa nor-
te atravessando a Encumeada e passando por 
São Vicente e Seixal, antes da chegada a Porto 
Moniz. Almoço em restaurante. O regresso ao 
Funchal será feito passando pelo Paul da Serra, 
o único planalto da ilha (1600m) e pela Ponta 
do Sol. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

3º DIA – FUNCHAL | CAMACHA | PICO DO 
AREEIRO | RIBEIRO FRIO | SANTANA | MA-
CHICO | FUNCHAL
De manhã, saída para o oeste do Funchal, 
onde encontramos a Camacha, o centro de ar-
tesanato e vime. Após passar o Poiso, subida 
até ao Pico do Areeiro, o terceiro pico mais alto 
da ilha, a 1818 metros. Seguimos em direção 
a norte, onde é possível visitar o Parque Natu-
ral do Ribeiro Frio. Continuação até Santana, 
vila caracterizada pelas suas pequenas casas 
triangulares cobertas de palha. Almoço em 
restaurante. De tarde, passagem pelo Porto da 
Cruz, Portela e pela vila piscatória de Machico, 
breve paragem. Regresso ao Funchal ao longo 

da costa sul. Jantar no hotel e alojamento.

4º DIA – FUNCHAL | MONTE | EIRA DO 
SERRADO | FUNCHAL
Pela manhã, saída para o Monte, freguesia 
do concelho do Funchal que é local de pe-
regrinação. Visita à famosa Igreja de Nossa 
Senhora do Monte. Possibilidade de descer 
a encosta nos famosos carros de cesto (não 
incluído), controlados através de cordas, por 
homens de trajes típicos que os levam até ao 
Livramento. Continuação em direção à Eira do 
Serrado a partir de onde é possível apreciar 
uma vista sobre o Curral das Freiras, que fica, 
a pique, 800m abaixo. Regresso ao Funchal. 
Almoço e tarde livres. No final do dia, saída 
para jantar num restaurante típico nos arredo-
res do Funchal, onde degustaremos a famosa 
espetada, acompanhada do estaladiço milho 
frito. Regresso ao hotel, alojamento.

5º DIA – FUNCHAL | REGRESSO
Manhã e almoço livres. De tarde, transporte 
para o aeroporto do Funchal. Formalidades 
de embarque em voo de regresso. 

Mínimo de 25 participantes.

// PREÇO 21 A 25 JUNHO | 17 A 21 JULHO

Por pessoa em quarto duplo 785€
Suplemento de quarto individual 118€

// PREÇO 21 A 25 AGOSTO | 18 A 22 SETEMBRO

Por pessoa em quarto duplo 792€
Suplemento de quarto individual 122€

Casas de Santana, Madeira
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Inclui: passagem aérea em voos TAP para os per-
cursos indicados no itinerário e o transporte de 
23 kg de bagagem de porão (1 volume por pas-
sageiro) e até 8 kg de bagagem de mão (1 volume 
por passageiro); taxas de aviação de Lisboa (40€); 
circuito em autocarro; 4 noites de alojamento no 
Hotel Jardins d'Ajuda ****; refeições: 3 almoços e 
4 jantares, com bebidas incluídas (água e vinho); 
guia local nas visitas incluídas no itinerário; visitas 
e entradas conforme o itinerário; assistente INA-
TEL; seguro de viagem.

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

CIRCUITO FLORES E 
TERCEIRA (AÇORES)
1 A 7 JUNHO 
FUNCHAL*

30 SETEMBRO A 6 OUTUBRO 
21 A 27 SETEMBRO
LISBOA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | FLORES
Comparência no aeroporto. Assistência nas 
formalidades de embarque e partida com 
destino às Flores. Transporte para o INATEL 
Flores Hotel****. Almoço no hotel, seguido de 
tarde livre. Jantar e alojamento. 
 
2º DIA – FLORES 
Saída para passeio com passagem pelos vá-
rios miradouros e lagoas: Lagoa da Lomba, 
Lagoa Funda e Rasa, Lagoa Seca e Branca 
e as Lagoas Compridas e Funda. Almoço em 
restaurante. Continuação para a Aldeia da 
Cuada, que foi restaurada e serve de turis-
mo rural, com casas típicas. Saída em dire-
ção à Fajã Grande, a freguesia mais ociden-
tal da Europa e visita à cascata do Poço do 
Bacalhau. Continuação em direção à Rocha 
dos Bordões, com o seu conjunto regular de 

colunas basálticas hexagonais, que foram 
divididas e alinhadas pelo lento arrefecer da 
lava vulcânica. Regresso pela parte sul da ilha 
com passagem no concelho das Lajes, onde 
se situa o porto que serve toda a ilha. Jantar 
no hotel e alojamento.
 
3º DIA – FLORES
Dia e almoço livres para visitas ou atividades 
de caráter pessoal. Jantar no hotel e aloja-
mento. 

4º DIA – FLORES | TERCEIRA
Transporte para o aeroporto das Flores. As-
sistência nas formalidades de embarque e 
partida em voo com destino à Terceira. De-
sembarque e transporte para hotel**** em 
Angra do Heroísmo. Almoço e restante tarde 
livres. Jantar no hotel e alojamento.

5º DIA – TERCEIRA | ANGRA DO HEROÍSMO
Transporte para o centro de Angra do Heroís-
mo, de onde partiremos a pé para visitar a 
cidade passando pelos principais pontos de 
interesse desta cidade, Património Mundial 
da UNESCO desde 1983: Museu de Angra do 
Heroísmo, Jardim Duque da Terceira, Praça 
Velha, visita aos Paços do Concelho, visita 
ao Palácio dos Capitães Generais (fechado à 
terça-feira, domingos e feriados), Igreja da Sé, 
Palácio Bettencourt (fechado ao fim de se-
mana) e Convento de São Gonçalo (fechado 
à quarta-feira). Regresso ao hotel. Almoço e 
tarde livres. Jantar no hotel, alojamento. 

6º DIA – TERCEIRA
De manhã, partida com destino ao Miradou-
ro do Pico das Cruzinhas, no Monte Brasil. 
Continuação pelo sul em direção à Praia da 
Vitória, visita à cidade. Subida à Serra do 
Cume, situada a 545m de altitude, de onde 
se vislumbra uma das mais bonitas paisagens 
da ilha - a “manta de retalhos”. Paragem em 
S. Sebastião para almoço. De tarde, visita ao 
Algar do Carvão e à Gruta do Natal. Continua-

ção até Biscoitos, visita ao Museu do Vinho e 
às piscinas naturais. Regresso a Angra. Jan-
tar no hotel e alojamento.

7º DIA – TERCEIRA | REGRESSO
Pequeno-almoço e check-out no hotel. Ma-
nhã e almoço livres. Da parte da tarde, trans-
porte para o aeroporto para embarque em 
voo de regresso.

Mínimo de 17 participantes.

// PREÇO 1 A 7 JUNHO
PARTIDA DO FUNCHAL
HOTEL CARACOL ****

Por pessoa em quarto duplo 1.083€
Suplemento de quarto individual a indicar

// PREÇO 21 A 27 SETEMBRO | 30 SETEM-
BRO A 6 OUTUBRO
PARTIDA DE LISBOA *
HOTEL ANGRA GARDEN ****

Por pessoa em quarto duplo 1.176€
Suplemento de quarto individual 229€

Inclui: passagem aérea, em voos com escala 
para os percursos indicados no itinerário, incluin-
do o transporte de 23 kg de bagagem de porão 
e até 8 kg de bagagem de mão (1 volume por 
passageiro); taxas de aviação; circuito em auto-
carro; 3 noites de alojamento no INATEL Flores 
Hotel****; 3 noites de alojamento em hotel**** em 
Angra, na ilha Terceira; refeições: 3 almoços e 6 
jantares, com bebidas incluídas (água e vinho); 
guia local nas visitas incluídas no itinerário; visitas 
e entradas conforme o itinerário; assistente INA-
TEL; seguro de viagem.

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

* A viagem de 1 a 7 de junho, com partida do 
Funchal, não inclui almoço no hotel no 1º dia. 
No global, esta viagem inclui 2 almoços e 6 
jantares. No último dia esta viagem contempla: 
Check-out antecipado e transporte para o ae-
roporto.

Vista de Angra do Heroísmo, ilha Terceira, Açores
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FÉRIAS NA  
MADEIRA
18 A 23 SETEMBRO
PONTA DELGADA

25 A 30 SETEMBRO
TERCEIRA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | FUNCHAL 
Comparência no aeroporto. Assistência nas 
formalidades de embarque e partida com 
destino ao Funchal. Transporte para hotel**** 
no Funchal, check-in. Almoço e tarde livres. 
Jantar no hotel e alojamento.

2º DIA – FUNCHAL | JARDIM BOTÂNICO | 
FUNCHAL
De manhã, saída para conhecer a zona antiga 
da cidade que integra o Núcleo Histórico de 
Santa Maria, datado de 1425, início do povoa-
mento da ilha da Madeira. Segue-se a visita à 
Praça do Peixe, incluída no Mercado dos La-
vradores. No interior do mercado agrupam-se 
cestos com frutos exóticos e legumes e, à en-
trada, as floristas vestidas com trajes típicos. 
Segue-se visita a uma fábrica de bordados, 
um dos mais belos trabalhos de artesanato 
regional. Seguimos para visita ao Jardim Bo-
tânico, de onde poderá desfrutar da magnífica 
vista sobre o Funchal a partir dos miradouros 
existentes. Regresso ao hotel. Almoço e tarde 
livres. Jantar no hotel e alojamento.

3º DIA – FUNCHAL | CABO GIRÃO | PORTO 
MONIZ | FUNCHAL
De manhã, saída pela costa sul, com breve 

paragem na idílica vila piscatória de Câmara 
Lobos, importante porto piscatório. Continua-
ção até ao Cabo Girão, o promontório mais 
alto da Europa, com 580m de altitude, famo-
so pela sua plataforma suspensa, em vidro. 
Continuação em direção à costa norte atra-
vessando a Encumeada e passando por São 
Vicente e Seixal, antes da chegada a Porto 
Moniz. Almoço em restaurante. O regresso 
ao Funchal será feito passando pelo Paul da 
Serra, o único planalto da ilha (1600m) e pela 
Ponta do Sol. Regresso ao hotel. Jantar e alo-
jamento.

4º DIA – FUNCHAL | MACHICO | PONTA DE 
SÃO LOURENÇO | PORTO DA CRUZ | SAN-
TANA | FUNCHAL
Saída em direção a Machico, outrora a primei-
ra capital da ilha, breve paragem panorâmica. 
Continuação pela costa em direção à Ponta 
de São Lourenço, situada na parte mais a 
este da ilha. De regresso ao interior, segue-se 
paragem na Penha d’Águia, no Porto da Cruz 
e, continuação até Santana, vila caracteriza-
da pelas suas pequenas casas triangulares 
cobertas de palha. Almoço em restaurante e 
regresso ao Funchal, pela Portela. Regresso 
ao hotel, jantar e alojamento.

5º DIA – FUNCHAL | MONTE | EIRA DO 
SERRADO | FUNCHAL
Pela manhã, saída para o Monte, freguesia 
do concelho do Funchal que é local de pe-
regrinação. Visita à famosa Igreja de Nossa 
Senhora do Monte. Possibilidade de descer 
a encosta nos famosos carros de cesto (não 
incluído), controlados através de cordas, por 
homens de trajes típicos que os levam até ao 
Livramento. Continuação em direção à Eira 
do Serrado a partir de onde é possível apre-

ciar uma vista sobre o Curral das Freiras, 
que fica, a pique, 800m abaixo. Regresso ao 
Funchal. Almoço e tarde livres. No final do 
dia, saída para jantar num restaurante típi-
co nos arredores do Funchal, onde degus-
taremos a famosa espetada, acompanhada 
do estaladiço milho frito. Regresso ao hotel, 
alojamento.

6º DIA – FUNCHAL | REGRESSO
De manhã, check-out no hotel e transporte 
para o aeroporto para embarque em voo de 
regresso.

Mínimo de 25 participantes.

// PREÇO 18 A 23 SETEMBRO
PARTIDA DE PONTA DELGADA

Por pessoa em quarto duplo 825€
Suplemento de quarto individual 151€

// PREÇO 25 A 30 SETEMBRO
PARTIDA DA TERCEIRA

Por pessoa em quarto duplo 857€
Suplemento de quarto individual 132€

Inclui: passagem aérea, em voos SATA para os 
percursos indicados no itinerário, incluindo o 
transporte de 23 kg de bagagem de porão e até 
8 kg de bagagem de mão (1 volume por passa-
geiro); taxas de aviação; circuito em autocarro; 
5 noites de alojamento e no Hotel Jardins d'Aju-
da ****; refeições: 2 almoços e 5 jantares, com 
bebidas incluídas (água e vinho); guia local nas 
visitas incluídas no itinerário; visitas e entradas 
conforme o itinerário; assistente INATEL; seguro 
de viagem.

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

Banca com flores, Madeira
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CRUZEIROS

CRUZEIRO DOURO 
VINHATEIRO
26 A 27 ABRIL
COIMBRA | AVEIRO

17 A 18 MAIO 
VIANA DO CASTELO | BRAGA

8 A 9 JUNHO
GUARDA | VISEU 

5 A 6 JULHO
BRAGANÇA | MACEDO DE CAVALEIROS | 
MIRANDELA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | VILA NOVA 
DE GAIA | PINHÃO | PORTO
De manhã, partida para o cais de Vila Nova 
de Gaia. Embarque, partida com destino ao 
Pinhão. Serviço de pequeno-almoço a bor-
do. Subida da barragem de Crestuma Lever 
e Carrapatelo. Aperitivo de vinho do Porto e 
almoço servido a bordo. Breve paragem na 
Régua (paragem para eventual embarque/de-
sembarque). Continuação do circuito, subida 
da barragem da Régua. Em todo o circuito 
aprecie a paisagem única de vinhas e socal-
cos. Chegada ao cais do Pinhão, desembar-

que. Transfer em autocarro para uma quinta 
local. Visita e prova de produtos regionais. 
Continuação do circuito para o Porto. Jantar 
e alojamento em hotel**** (ou similar).
 
2º DIA – PORTO | SERRALVES | REGRESSO
De manhã, saída para visita à Fundação de 
Serralves, detentora de um valioso património 
histórico e cultural, composto pelo museu, um 
projeto do arquiteto Álvaro Siza, pela Casa de 
Serralves, um exemplar único da arquitetura 
Art Déco, e pelo parque, desenhado pelo ar-
quiteto francês Jacques Gréber. Visita guiada 
ao museu de arte contemporânea e ao par-
que. A Fundação de Serralves é hoje consi-
derada um dos mais bem-sucedidos e con-
solidados projetos culturais do país e aufere 
de uma singular projeção e reconhecimento 
internacional. Almoço em restaurante. Re-
gresso.
 
Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO

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

Inclui: circuito em autocarro; 1 noite de aloja-
mento em hotel**** (ou similar), no Porto; cruzeiro 
Porto/Pinhão (com pequeno-almoço e almoço in-
cluídos a bordo); refeições: 1 jantar e um 1 almoço 
com bebidas incluídas; assistente INATEL; seguro 
de viagem.

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

ALQUEVA: PASSEIO  
PELO GRANDE LAGO
 
10 A 12 MAIO
VISEU | GUARDA | COVILHÃ | FUNDÃO | 
CASTELO BRANCO

8 A 10 JUNHO
BRAGANÇA | MACEDO DE CAVALEIROS | 
MIRANDELA | VILA REAL

20 A 22 JUNHO
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO | 
AVEIRO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | ÉVORA
Partida em direção a Évora. Almoço livre em 
circuito. Jantar e alojamento em hotel de***.
 
2º DIA – ÉVORA | BARRAGEM DE ALQUE-
VA | MONSARAZ | ÉVORA
Pela manhã, saída em direção à Barragem de 
Alqueva. Embarque na marina junto ao pare-
dão da barragem, onde poderá contemplar 
a beleza paisagística deste “Grande Lago”. 
Desembarque junto ao paredão para almoço 
em restaurante. De tarde, visita ao Museu do 
Medronho, onde ficaremos a conhecer a ca-
racterização da planta e fruto, o seu ciclo de 
vida e processo de destilação. Continuação 
até Monsaraz. Visita a esta airosa vila cons-
truída de cal e xisto. Esta localidade “suspen-

Vista Monsaraz e barragem do Alqueva, Alentejo
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sa” no tempo reflete histórias de reis audazes, 
cavaleiros templários, gentes de bravura e da-
mas de beleza singela. Vislumbre a magnífica 
paisagem sobre o Alqueva. Regresso ao hotel 
para jantar e alojamento. 
 
3ª DIA – ÉVORA | CIDADES DE ORIGEM
Pela manhã, visita a Évora, breve passeio pela 
cidade, considerada Património Mundial pela 
UNESCO. Cidade de lendas e detentora de 
um vasto património, como o antiquíssimo 
templo romano, a Igreja de São Francisco ou 
a Sé Catedral. Almoço no hotel. Regresso.
 
Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO desde

Por pessoa em quarto duplo 195€
Suplemento de quarto individual 20€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de aloja-
mento e pequeno-almoço em hotel de***, em 
Évora; refeições: 2 jantares e 2 almoços, com be-
bidas incluídas; cruzeiro na albufeira do Alqueva; 
passeios conforme itinerário; assistente INATEL; 
seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); ingressos em 
monumentos; quaisquer serviços não menciona-
dos.

ALQUEVA: PASSEIO  
PELO GRANDE LAGO
 
18 A 19 MAIO
LISBOA | SETÚBAL

1 A 2 JUNHO
FARO | ALBUFEIRA | OLHÃO 

14 A 15 SETEMBRO
LEIRIA | SANTARÉM
 
1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | BARRA-
GEM DE ALQUEVA | MONSARAZ | ÉVORA
Saída em direção à Barragem de Alqueva. 
Embarque na marina, junto ao paredão da 
barragem, onde poderá contemplar a beleza 
paisagística deste “Grande Lago”. Desem-
barque junto ao paredão para almoço em res-
taurante local. De tarde, visita ao Museu do 

Medronho, onde ficará a conhecer o medro-
nho, desde a caracterização da planta e fruto, 
o seu ciclo de vida e processo de destilação. 
Continuação até Monsaraz. Visita a esta airo-
sa vila construída de cal e xisto. Esta localida-
de “suspensa” no tempo, reflete histórias de 
reis audazes, cavaleiros templários, gentes de 
bravura e damas de beleza singela. Vislumbre 
a magnífica paisagem sobre o Alqueva. Con-
tinuação para Évora. Jantar e alojamento em 
hotel***.
 
2ª DIA – ÉVORA | CIDADES DE ORIGEM
Pela manhã, visita a Évora, breve passeio pela 
cidade, considerada Património Mundial pela 
UNESCO. Cidade de lendas e detentora de 
um vasto património, como o antiquíssimo 
templo romano, a Igreja de São Francisco ou 
a Sé Catedral. Almoço no hotel. Regresso.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO desde

Por pessoa em quarto duplo 138€
Suplemento de quarto individual 10€

Inclui: circuito em autocarro; 1 noite de alojamen-
to em hotel de***, em Évora; refeições: 1 jantar e 
2 almoços, com bebidas incluídas; cruzeiro na al-
bufeira do Alqueva; passeios conforme itinerário; 
assistente INATEL; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); ingressos em 
monumentos; quaisquer serviços não menciona-
dos.

UM TEJO DIFERENTE
22 JUNHO
SETÚBAL | LISBOA

13 JULHO
COIMBRA | LEIRIA

17 AGOSTO
BEJA | ÉVORA

CIDADES DE ORIGEM | CAIS DO ESCA-
ROUPIM | SALVATERRA DE MAGOS | SAN-
TARÉM | REGRESSO
Saída em direção ao cais do Escaroupim. Su-
bida do rio Tejo em barco com motor elétrico, 

amigo do ambiente, totalmente silencioso, 
com vista panorâmica de 360º. Navegação 
pelos canais secundários do rio Tejo. Passa-
gem pelas ilhas dos Cavalos, dos Amores e 
das Garças, entre outras. Passagem por Va-
lada. Descida até à Aldeia da Palhota (Aldeia 
Avieira). Desembarque e visita à Casa Museu 
Avieira e ao Museu "Escaroupim e o Rio". Al-
moço em restaurante. Visita a Salvaterra de 
Magos e à Falcoaria Real, (eleita em 2016, 
Património da Humanidade). Paragem em 
Santarém para pequeno circuito na cidade. 
Regresso.
 

Recomendação: aconselhamos máquina foto-
gráfica ou de filmar, óculos de sol, proteção so-
lar, chapéu, sapatos de sola de borracha e aga-
salho. Se as condições climatéricas não forem 
favoráveis o cruzeiro poderá não se realizar.

 
Mínimo de 20 participantes.

// PREÇO

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

Inclui: circuito em autocarro; circuito em embar-
cação no rio Tejo; refeições: 1 almoço com bebi-
das incluídas; ingressos: Museu "Escaroupim e o 
Rio" e Falcoaria Real; assistente INATEL; seguro 
de viagem.

Não inclui: quaisquer serviços não mencionados.

CRUZEIRO NO ZÊZERE
3 A 5 MAIO
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO | 
AVEIRO

24 A 26 MAIO
BRAGANÇA | VILA REAL | VISEU 

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | PEDRÓ-
GÃO PEQUENO
Saída em direção a Pedrógão Pequeno. Al-
moço livre em circuito. Jantar e alojamento 
em hotel de **** (ou similar).

2 º DIA – PEDRÓGÃO PEQUENO | FERREI-
RA DO ZÊZERE | PEDRÓGÃO PEQUENO 
Saída em direção a Ferreira do Zêzere. Em-

Cais do Escaroupim, Salvaterra de Magos. Crédito: Francisco Antunes
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barque num cruzeiro de 4 horas a bordo do 
Barco S. Cristóvão, com almoço. Uma viagem 
inesquecível pela beleza natural de um dos 
mais belos lagos artificiais da Europa, a Bar-
ragem de Castelo de Bode, famosa pelo seu 
caudal e pela captação da água que abastece 
Lisboa. A barragem, com 60 kms de exten-
são, constitui uma zona privilegiada para a 
prática de desportos náuticos e de acesso a 
praias fluviais em plena natureza onde a tran-
quilidade impera. Desembarque. Regresso ao 
hotel. Jantar e alojamento.
 
3º DIA – PEDRÓGÃO PEQUENO | ALMOU-
ROL | SANTARÉM | CIDADES DE ORIGEM
Pela manhã, saída em direção a Almourol. Tra-
vessia do rio Tejo em embarcação para visita 
guiada ao Castelo de Almourol, um dos mo-
numentos militares medievais mais emblemá-
ticos e cenográficos da Reconquista, sendo, 
simultaneamente, um dos que melhor evoca a 
memória dos Templários no nosso país. Após 
a visita ao castelo, travessia na embarcação 
do rio. Continuação do circuito até Santarém 
para almoço em restaurante. Regresso.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO

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

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de aloja-
mento em hotel**** (ou similar); cruzeiro de 4 horas 
na barragem de Castelo de Bode, com almoço a 
bordo, no barco S. Cristóvão; refeições: 2 almo-
ços e 2 jantares com bebidas incluídas; assistente 
INATEL; seguro de viagem.

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

CRUZEIRO NO ZÊZERE
25 A 26 JUNHO
VISEU | COIMBRA

29 A 30 JUNHO
SETÚBAL | LISBOA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | FERREIRA 
DO ZÊZERE | PEDRÓGÃO PEQUENO 
Saída em direção a Ferreira do Zêzere. Em-
barque num cruzeiro de 4 horas a bordo do 
Barco S. Cristóvão, com almoço. Uma viagem 
inesquecível pela beleza natural de um dos 
mais belos lagos artificiais da Europa, a Bar-
ragem de Castelo de Bode, famosa pelo seu 
caudal e pela captação da água que abastece 
Lisboa. A barragem, com 60 kms de exten-
são, constitui uma zona privilegiada para a 
prática de desportos náuticos e de acesso a 
praias fluviais em plena natureza onde a tran-
quilidade impera. Desembarque. Jantar e alo-
jamento em hotel de **** ou similar.
 
2º DIA – PEDRÓGÃO PEQUENO | ALMOU-
ROL | SANTARÉM | CIDADES DE ORIGEM
Pela manhã, saída em direção a Almourol. Tra-
vessia do rio Tejo em embarcação para visita 
guiada ao Castelo de Almourol, um dos mo-
numentos militares medievais mais emblemá-

ticos e cenográficos da Reconquista, sendo, 
simultaneamente, um dos que melhor evoca a 
memória dos Templários no nosso país. Após 
a visita ao castelo, travessia na embarcação 
do rio. Continuação do circuito até Santarém 
para almoço em restaurante. Regresso.
 
Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO

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

Inclui: circuito em autocarro; 1 noite de alojamen-
to em hotel**** (ou similar); cruzeiro de 4 horas na 
barragem de Castelo de Bode, com almoço a bor-
do, no barco S. Cristóvão; refeições: 1 almoço e 1 
jantar com bebidas incluídas; assistente INATEL; 
seguro de viagem.

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

CRUZEIRO OBSERVAÇÃO 
DOS GOLFINHOS 
15 AGOSTO
LEIRIA | SANTARÉM

17 AGOSTO
LISBOA

CIDADES DE ORIGEM | SETÚBAL | RE-
GRESSO
Saída em direção a Setúbal. Almoço em res-
taurante. De tarde, embarque em cruzeiro de 
observação de golfinhos num moderno velei-
ro catamaran. A bordo vai desfrutar de uma 
experiência inesquecível, descobrir os encan-
tos do estuário do Sado e da Arrábida, parti-
lhar a vida dos golfinhos - uma comunidade 
única em Portugal e rara no mundo, apreciar 
as praias que unem a serra e o mar e escutar 

as aves que ali habitam. Duração aproximada 
do passeio marítimo: 3 horas. Desembarque. 
Tempo livre para passeio na cidade de Setú-
bal. Regresso.

NOTA: aconselhamos máquina fotográfica ou 
de filmar, óculos de sol, proteção solar, cha-
péu, sapatos de sola de borracha e agasalho. 
Se as condições climatéricas não forem favo-
ráveis o cruzeiro poderá não se realizar.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO

Por pessoa a indicar

Inclui: circuito em autocarro; refeições: 1 almoço 
em restaurante com bebidas incluídas; cruzeiro 
catamaran “Esperança”; assistente INATEL; segu-
ro de viagem.

Não inclui: quaisquer serviços não mencionados.

CRUZEIRO ENCANTOS  
DO DOURO
30 AGOSTO A 3 SETEMBRO
FARO | BEJA | ÉVORA | PORTALEGRE

27 A 30 SETEMBRO
SETÚBAL | SANTARÉM | LEIRIA

4 A 7 OUTUBRO
LISBOA | COIMBRA

11 A 14 OUTUBRO 
CASTELO BRANCO | FUNDÃO | COVILHÃ | 
VISEU

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | PORTO
Partida em direção ao Porto. Almoço livre em 
circuito. Jantar e alojamento em hotel de***.

Castelo de Almourol
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2º DIA – PORTO | VILA NOVA DE GAIA | RÉ-
GUA | VILA REAL
De manhã, partida para o cais de Vila Nova 
de Gaia. Embarque em cruzeiro com destino 
à Régua. Pequeno-almoço e almoço a bordo. 
Chegada à Régua e desembarque para visita 
a uma quinta da região. Continuação para Vila 
Real. Jantar e alojamento em hotel de ****.
 
3º DIA – VILA REAL | RÉGUA | BARCA DE 
ALVA | POCINHO | TRANCOSO 
Saída pela manhã para o cais da Régua para 
embarque em cruzeiro com destino ao Poci-
nho. Passagem por Pinhão e Barca de Alva. 
Almoço a bordo. Continuação da navega-
ção até ao Pocinho. Lanche servido a bordo. 
Transfer para Trancoso. Jantar e alojamento 
em hotel de ****.
 
4º DIA – TRANCOSO | CIDADES DE ORI-
GEM
Regresso com almoço livre em circuito.
 
Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO

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

Inclui: circuito em autocarro; 1 noite de alojamen-
to em hotel de*** (ou similar), no Porto ou arredo-
res; 1 noite de alojamento em hotel**** (ou similar), 
em Vila Real; 1 noite em hotel****, em Trancoso; 
cruzeiro no Douro; refeições: 2 almoços e 3 janta-
res, com bebidas incluídas e 1 lanche; assistente 
INATEL; seguro de viagem.

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

CRUZEIRO DOURO E 
LAMEGO 
PORTO | RÉGUA | VILA REAL | 
TAROUCA
 
23 A 26 MAIO
SETÚBAL | SANTARÉM | COIMBRA

13 A 16 JUNHO
LISBOA | LEIRIA | AVEIRO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | PORTO
Partida em direção ao Porto. Almoço livre em 
circuito. Jantar e alojamento em hotel de ****.
 
2º DIA – PORTO | VILA NOVA DE GAIA | RÉ-
GUA | VILA REAL
De manhã, partida para o cais de Vila Nova de 
Gaia. Embarque em cruzeiro com destino à 
Régua. Pequeno-almoço servido a bordo, na-
vegando pelas barragens de Crestuma-Lever 
e Carrapatelo. Almoço servido a bordo. De-
sembarque no cais da Régua. Transfer para 
visita a uma quinta da região com degustação 
de produtos locais. Jantar e alojamento em 
Vila Real.
 
3º DIA – VILA REAL | LAMEGO | TAROUCA 
| TRANCOSO
Saída de manhã para Lamego. Visita ao San-

tuário da Nossa Senhora dos Remédios e Sé 
Catedral de Lamego. Almoço regional em res-
taurante local. De tarde, partida para Tarouca. 
Visita ao Mosteiro de S. João de Tarouca e à 
ponte fortificada de Ucanha. Continuação do 
circuito até Trancoso. Jantar e alojamento em 
hotel de ****.
 
4º DIA – TRANCOSO | CIDADES DE ORI-
GEM
Regresso com almoço livre em circuito.
 
Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO

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

Inclui: circuito em autocarro; 1 noite em hotel**** 
(ou similar), no Porto ou arredores; 1 noite em ho-
tel**** (ou similar), em Vila Real; 1 noite em hotel**** 
(ou similar), em Trancoso; cruzeiro no Douro; refei-
ções: 2 almoços e 3 jantares, com bebidas incluí-
das; assistente INATEL; seguro de viagem.

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

CRUZEIRO NO TEJO  
VILA VELHA DE RÓDÃO
14 SETEMBRO
BELMONTE | COVILHÃ | FUNDÃO | CASTE-
LO BRANCO

21 SETEMBRO
LISBOA | SANTARÉM

6 OUTUBRO
ÉVORA | PORTALEGRE 

CIDADES DE ORIGEM | VILA VELHA DE 
RÓDÃO | REGRESSO
Pela manhã, saída em direção ao cais de 

Vila Velha de Ródão. Embarque em cruzeiro 
(12h30) com almoço a bordo. Passagem pelo 
monumento natural nacional – Portas de Ró-
dão – oportunidade de visualizar a vasta co-
lónia de grifos, entre outras espécies. Após 
o desembarque, oportunidade para visitar 
o Centro de Interpretação de Arte Rupestre, 
constituído por uma exposição permanente 
onde se interpretam as diversas expressões 
culturais dos habitantes pré-históricos do 
vale do Tejo. Regresso.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO

Por pessoa a indicar

Inclui: circuito em autocarro; cruzeiro no rio Tejo 
(duração de navegabilidade 2h30/3h) com almo-
ço; ingresso para visita ao Centro de Interpretação 
da Arte Rupestre; assistente INATEL; seguro de 
viagem.

Não inclui: quaisquer serviços não mencionados.

CRUZEIRO TEJO 
INTERNACIONAL
14 A 15 SETEMBRO
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO

21 A 22 SETEMBRO
BRAGANÇA | VILA REAL | VISEU

1º DIA - CIDADES DE ORIGEM | CASTELO 
DE VIDE
De manhã, saída em direção a Castelo de 
Vide. Almoço livre em circuito. Jantar e aloja-
mento no INATEL Castelo de Vide Hotel Jar-
dim*** e São Paulo**.

2º DIA – CASTELO DE VIDE | LENTISCAIS 
| CEDILLO | VALENCIA DE ALCÁNTARA | 
LENTISCAIS | CASTELO DE VIDE
Saída de manhã em direção a Lentiscais para 

Portas de Ródão, Vila Velha de Ródão
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embarque no cruzeiro (10h00) que navegará 
sobre o rio Tejo até à localidade espanhola de 
Valencia de Alcántara. Desembarque e visi-
ta guiada ao centro histórico e oportunidade 
também para visitar a Igreja de Rocamador. 
Almoço em restaurante. Embarque no cruzei-
ro de Cedillo a Lentiscais. Regresso a Castelo 
de Vide. Jantar e alojamento.

3º DIA – CASTELO DE VIDE | REGRESSO
Pela manhã, conheça a localidade de Castelo 
de Vide num passeio pedonal. Visitaremos a 
Judiaria, um dos exemplos mais importantes 
da presença dos judeus no nosso país, onde 
se preserva um dos maiores espólios de ar-
quitetura civil do período gótico, a fonte da 
vila, conhecida pelas suas riquezas naturais 
nomeadamente pelas termas, cuja água tem 
propriedades terapêuticas, e o castelo, ro-
deado pelo casario branco, do alto do qual a 
paisagem alentejana adquire todo o seu es-
plendor. Almoço no INATEL. Regresso.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO

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

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de aloja-
mento no INATEL Castelo de Vide Hotel Jardim*** 
e São Paulo**; refeições: 2 almoços e 2 jantares 
com bebidas incluídas; cruzeiro entre Lentiscais e 
Cedillo (com almoço a bordo); assistente INATEL; 
seguro de viagem.

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

TURISMO DE NATUREZA

MARAVILHAS NATURAIS 
DAS BERLENGAS
 
15 A 17 DE JUNHO
ÉVORA | SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM 

28 A 30 DE JUNHO
COVILHÃ | FUNDÃO | CASTELO BRANCO | 
PORTALEGRE
 
5 A 7 DE JULHO 
GUARDA | VISEU | COIMBRA 

6 A 8 DE SETEMBRO 
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO | 
AVEIRO 

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | ÓBIDOS | 
FOZ DO ARELHO
Saída em direção a Óbidos. Almoço livre em 
circuito. Breve visita. A vila de Óbidos guarda 
séculos de história entre as suas muralhas. 
Com um vasto património de arquitetura re-
ligiosa e vestígios histórico-monumentais, a 
vila de reis e rainhas foi, noutros tempos, local 
de preferência para descanso da Corte. Óbi-
dos é referenciado como uma das 7 Maravi-
lhas de Portugal. Continuação para a Foz do 
Arelho. Jantar e alojamento no INATEL Foz do 
Arelho Hotel***.

2º DIA – FOZ DO ARELHO | PENICHE | BER-
LENGAS | PENICHE | FOZ DO ARELHO
Saída para o porto de Peniche. Travessia de 
barco até às Berlengas (cerca de 40 minutos). 
Visita ao arquipélago, que se situa a cerca de 
10 kms ao largo da costa de Peniche. É cons-
tituído por três grupos de ilhéus: Berlenga 
Grande (a visitável) e recifes próximos, Estelas 
e Farilhões-Forcadas. Muito antes da chegada 
do Homem, albergava um ecossistema de ca-
racterísticas únicas, classificado como Reser-
va Natural e Reserva Biogenética do Conselho 
da Europa. O Forte de S. João Baptista, cená-
rio de batalhas aguerridas com os espanhóis, 
mandado erguer por D. João IV, e o magnífico 
Farol D. Duque de Bragança (1841), devem ser 
vistos. Almoço típico de caldeirada de peixe à 
pescador. Continuação do passeio pela ilha. 
Regresso a Peniche e partida em para a Foz 
do Arelho. Jantar e alojamento.

3º DIA – FOZ DO ARELHO | CALDAS DA 
RAINHA | FOZ DO ARELHO | CIDADES DE 
ORIGEM
Breve passeio às Caldas da Rainha, bonita 
cidade, conhecida pela sua relação com a 
Rainha Dona Leonor e pelo fabrico de inúme-
ras peças cerâmicas. Também conhecida por 
“termas da Rainha”, foi procurada pela Rainha 
Dona Leonor, pelas suas terapêuticas águas 
termais, que assim ficou conhecida como 
"Caldas da Rainha". Tempo livre. Regresso ao 
INATEL Foz do Arelho Hotel*** para almoço. 
Regresso, com jantar livre em circuito.
 
Mínimo de 20 participantes.

Forte de São João Batista, Berlengas
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// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 227€
Suplemento de quarto individual 41€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de alo-
jamento no INATEL Foz do Arelho Hotel***; re-
feições: 2 almoços e 2 jantares, com bebidas 
incluídas; snack para a caminhada; passeios de 
acordo com o itinerário; viagem de barco para as 
Berlengas e regresso; assistente INATEL; seguro 
de viagem.

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

MONTANHAS MÁGICAS: 
NATUREZA EM CASTRO 
DAIRE
5 A 7 JULHO
SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM | LEIRIA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | TERMAS 
DE SÃO PEDRO DO SUL 
Saída em direção às Termas de São Pedro 
do Sul, com almoço livre em circuito. Chega-
da, procedimentos de check-in e tempo livre 
na reputada estância termal banhada pelas 
águas do rio Vouga. Jantar e alojamento no 
INATEL Palace São Pedro do Sul Hotel****. 

2º DIA – TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL 
| RERIZ | CASTRO DAIRE | TERMAS SÃO 
PEDRO DO SUL 
Saída para o concelho de Castro Daire. 
Iremos fazer uma caminhada pela região 
designada por “Montanhas Mágicas”, que 
abrange conjunto das Serras de Montemu-
ro, Arestal, Freita e Arada. Este trilho pos-
sui elevado interesse paisagístico, cultural 
e ambiental. Apresenta uma extensão de 
aproximadamente 6,5 km de exigência fácil, 
embora exija alguns cuidados como calçado 
adequado. Almoço em restaurante. Partida 
para Castro Daire para passeio panorâmico 
pelo centro do concelho, ficando a conhecer 
os principais pontos de interesse turístico. 
Tempo livre para atividades de caráter pes-
soal antes do regresso para jantar e aloja-
mento em São Pedro do Sul.

3º DIA – TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL | 
CASTRO DAIRE | MEZIO | REGRESSO 
Saída em direção a Castro Daire. Neste dia te-
remos um workshop para aprender um pouco 
mais deste curioso ex-líbris culinário: o Bolo 
Podre. Seguimos para uma visita a um local 
de produção de infusões e condimentos bio-
lógicos situado no coração da Serra de Mon-
temuro. Terminamos a visita a este concelho 
com um almoço num restaurante na mítica 
Estrada Nacional Nº 2. Regresso. 

Mínimo de 25 participantes

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 259€
Suplemento de quarto individual 53€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de aloja-
mento no INATEL Palace São Pedro do Sul Ho-

tel****; 4 refeições: 2 jantares e 2 almoços, com 
bebidas incluídas; passeios e visitas conforme 
itinerário; guia de natureza; workshop de Bolo Po-
dre; pequeno snack (para a manhã da caminhada); 
assistente INATEL; seguro de viagem.

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

CAMINHADA PELOS 
PASSADIÇOS DO PAIVA 
11 A 13 DE OUTUBRO 
SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM | LEIRIA
 
1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | AROUCA 
Saída em direção a Arouca. Almoço livre em 
circuito. Chegada a Arouca. Realização de 
passeio pelo centro histórico. Aproveite o 
tempo livre para se deliciar com as iguarias 
locais como o famoso Pão de Ló, as melides 
ou as castanhas doces de Arouca. Jantar e 
alojamento em hotel***, em Arouca.
 
2º DIA – AROUCA | CANELAS | VAU | ES-
PIUNCA | PASSADIÇOS DO PAIVA | ALVA-
RENGA | AROUCA 
Saída para percurso orientado por guia de 
natureza nos Passadiços do Paiva, que pro-
porcionam um passeio "intocado", rodeado 
de paisagens de beleza ímpar, num autên-
tico santuário natural, junto a descidas de 
águas bravas, cristais de quartzo e espécies 
em extinção na Europa. O percurso de 6 km 
(aproximadamente) começa na aldeia de Ca-
nelas, atravessando o casario típico construí-
do e coberto de xisto até à praia do Vau. Da 
praia do Vau até Espiunca, o percurso será 
feito pelo passadiço. Uma viagem pela bio-
logia, geologia e arqueologia que ficará, com 
certeza, no coração, na alma e na mente de 
qualquer apaixonado pela natureza. Almoço 
em restaurante. Regresso ao hotel. Restante 
tarde livre. Jantar e alojamento.

3º DIA – AROUCA | FRECHA DA MIZARE-
LA | PEDRAS PARIDEIRAS | FELGUEIRA | 
REGRESSO
Saída em direção à Serra da Freita. Paragem 
na Frecha da Mizarela, uma cascata alimen-
tada pelas águas do rio Caima, apresentando 
uma altura que ronda os 75 metros. Conti-
nuação até à aldeia da Castanheira para ver 
o fenómeno único das Pedras Parideiras. Do 
ponto de vista geológico, esta rocha designa-
-se «granito nodular da Castanheira» e esten-
de-se por uma área de cerca de 1 km2. O gra-
nito é de cor clara e apresenta um grão médio, 
com duas micas e uma invulgar quantidade 
de nódulos biotíticos (mineral de cor negra), 
de forma discoide e biconvexa, marcadamen-
te alinhados. Por ação da erosão, os nódulos 
libertam-se e acumulam-se no solo, deixando 
no granito uma cavidade. É por isso que os 
habitantes da aldeia da Castanheira chama-
ram a esta rocha «Pedra Parideira», por ser «a 
pedra que pare pedra». Almoço em restauran-
te. Regresso. 
 
Mínimo de 20 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 267€
Suplemento de quarto individual 24€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de aloja-
mento em hotel***; 4 refeições: 2 jantares e 2 al-
moços, com bebidas incluídas; passeios e visitas 
conforme itinerário; guia de natureza; ingresso nos 
Passadiços do Paiva; pequeno snack (para a ma-
nhã da caminhada); assistente INATEL; seguro de 
viagem.

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

Nota importante: esta é uma viagem de Tu-
rismo Ativo e destina-se a participantes autó-
nomos, amantes da natureza e de caminha-
das.

Frecha da Mizarela, Serra da Freita
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TURISMO RELIGIOSO

FESTAS DO SANTÍSSIMO 
MILAGRE DE SANTARÉM
27 A 29 ABRIL 
PORTO | AVEIRO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | SANTARÉM 
Saída em direção a Santarém. Almoço. Após 
o almoço, visita à Catedral de Santarém e ao 
Museu Diocesano, seguido de visita ao Con-
vento de S. Francisco. Jantar e alojamento em 
hotel em Santarém.

2º DIA – SANTARÉM – FESTA DO SANTÍS-
SIMO MILAGRE
As tradicionais Festas do Santíssimo Milagre 
iniciam-se com a veneração da Sagrada Re-
líquia, às 11h00 na Igreja de Santo Estêvão, 
também designada como Santuário do San-
tíssimo Milagre. Pelas 12h00 assista à missa 
solene, presidida pelo Bispo de Santarém. A 
manhã será dedicada à festa e à celebração. 
Almoço em restaurante local. Após o almoço, 
percorra as ruas da cidade que recebem a 
tradicional procissão com a Relíquia do San-
tíssimo Milagre. Tempo livre. Regresso ao ho-
tel, jantar e alojamento.

3º DIA – SANTARÉM | REGRESSO
Regresso com almoço livre em circuito.

Mínimo de 30 participantes

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 235€
Suplemento de quarto individual 57€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites em hotel 
(em Santarém); refeições: 2 almoços e 2 jantares 
com bebidas incluídas; ingressos: Museu Dioce-
sano e Convento de S. Francisco; passeios e visi-
tas conforme itinerário; assistente INATEL; seguro 
de viagem.

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

FÁTIMA,  
ENCONTROS DE FÉ
 
8 A 10 JUNHO 
BRAGANÇA | VILA REAL

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | LUSO | AL-
JUSTREL | FÁTIMA
Saída em direção ao Luso. Almoço no INA-
TEL Luso. Após o almoço, continuação em 
direção a Aljustrel para visita à Casa Museu, 
no centro da aldeia que viu nascer os pasto-
rinhos. Aqui poderá relembrar as vivências da 
aldeia no tempo das aparições a partir da co-
leção “Mobiliário, Casa e Trabalho”. Jantar e 
alojamento em hotel***, em Fátima.

2º DIA – FÁTIMA 
Manhã livre. Possibilidade de assistir à missa 
dominical. Almoço. De tarde, visita ao Museu 
do Santuário, onde poderá apreciar a exposi-
ção permanente das mais importantes peças 
e ofertas votadas pelos peregrinos anónimos 
e pelos mais altos dignitários da igreja e da 
sociedade civil a Nossa Senhora de Fátima. 
Tempo livre. Regresso ao hotel para jantar. 
Após o jantar, possibilidade de participação 
na procissão de velas.

3º DIA – FÁTIMA | REGRESSO
Pela manhã, possibilidade de assistir à euca-
ristia da peregrinação das crianças, no Recin-
to de Oração. Almoço. Regresso.

Mínimo de 30 participantes

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 215€
Suplemento de quarto individual 70€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites em hotel*** 
(em Fátima); refeições: 3 almoços e 2 jantares, 

com bebidas incluídas; ingressos: Casa Museu 
Aljustrel e Museu Santuário de Fátima; passeios 
e visitas conforme itinerário; assistente INATEL; 
seguro de viagem.

Não inclui: taxas de cidade (1€ por noite e por 
pessoa); taxa de reserva (10€); quaisquer serviços 
não mencionados.

14 A 15 SETEMBRO 
GUARDA | COVILHÃ | CASTELO BRANCO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | ALJUS-
TREL | FÁTIMA
Saída em direção a Aljustrel para visita à Casa 
Museu, no centro da aldeia que viu nascer os 
pastorinhos. Aqui poderá relembrar as vivên-
cias da aldeia no tempo das aparições a partir 
da coleção “Mobiliário, Casa e Trabalho”. Al-
moço em restaurante local. Após o almoço, 
continuação em direção a Fátima para visita 
ao Museu do Santuário, onde poderá apreciar 
a exposição permanente das mais importan-
tes peças e ofertas votadas pelos peregrinos 
anónimos e pelos mais altos dignitários da 
igreja e da sociedade civil a Nossa Senhora 
de Fátima. Jantar e alojamento em hotel***.

2º DIA – FÁTIMA | REGRESSO 
De manhã, possibilidade de assistir à missa 
dominical. Almoço em restaurante local. Tem-
po livre. Regresso.

Mínimo de 30 participantes

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 150€
Suplemento de quarto individual 35€

Inclui: circuito em autocarro; 1 noite em hotel*** 
(em Fátima); refeições: 2 almoços e 1 jantar com 
bebidas incluídas; ingressos: Casa Museu Aljustrel 
e Museu Santuário de Fátima; passeios e visitas 
conforme itinerário; assistente INATEL; seguro de 
viagem.

Não inclui: taxas de cidade (1€ por noite e por 
pessoa); taxa de reserva (10€); quaisquer serviços 
não mencionados.

Santuário de Fátima
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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 Pi6diio 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 INATEL 

INATEL Alvalade 211 156 025 1 inatel.alvalade@inatel.pt INATEL Leiria 1 244 834 017 1 inatel.leiria@inatel.pt 
INATEL Angra do Heroismo 1 295 215 038 1 inatel.aheroismo@inatel.pt INATEL Ponta Delgada 296 284 684 1 inatel.pdelgada@inatel.pt 
INATEL Aveiro 1 234 405 200/1/2/3 1 inatel.aveiro@inatel.pt INATEL Portalegre 1 245 337 016/7/8 1 inatel.portalegre@inatel.pt 
INATEL Beja 1 284 31 80 70 inatel.beja@inatel.pt INATEL Porto 1 220 007 950 1 inatel.porto@inatel.pt 
INATEL Braga 1 253 613 320 inatel.braga@inatel.pt INATEL Ramalde 1 220 007 985 1 inatel.ramalde@inatel.pt 
INATEL Braganc;a 1 273 001 100 1 inatel.braganca@inatel.pt INATEL Rossio 211 146 820 1 inatel.rossio@inatel.pt 
INATEL Castelo Branco 1 272 001 090/1 1 inatel.cbranco@inatel.pt INATEL Santarem 1 243 309 01 o I inatel.santarem@inatel.pt 
INATEL Coimbra 1 239 853 385/6/7 1 inatel.coimbra@inatel.pt INATEL Setubal 1 265 009 780 1 inatel.setubal@inatel.pt 
INATEL Covilha 1 275 335 893 1 inatel.covilha@inatel.pt INATEL Sta. Catarina 1 220 007 990 inatel.santacatarina@inatel.pt 
INATEL Evora 1 266 730 520 1 inatel.evora@inatel.pt INATEL 'D'indade 1 211 155 779 1 inatel.trindade@inatel.pt 
INATEL Faro 1 289 898 940 1 inatel.faro@inatel.pt INATEL Viana do Castelo 1 258 823 357 1 inatel.vcastelo@inatel.pt 
INATEL Funchal 1 291 221 614 1 inatel.funchal@inatel.pt INATEL Vila Real 259 324 117 1 inatel.vreal@inatel.pt 
INATEL Guarda 1 271 212 730 inatel.guarda@inatel.pt INATEL Viseu 1 232 423 762 1 inatel.viseu@inatel.pt 
INATEL Horta 1 292 292 812 1 inatel.horta@inatel.pt 

MAIS INFORMA�OES FUNDA«;:AO INATEL 1 210 027 000 turismo@inatel.pt 
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