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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 cam-
biais. 

Consulte regularmente a INATEL para obter informações sobre novas viagens.
Esteja atento(a) ao Jornal Tempo Livre, portal www.turismo.inatel.pt , ao Face-
book e Instagram da Fundação INATEL. 

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

MADRID A 
MONUMENTAL 
24 A 28 ABRIL
PARTIDAS: SANTARÉM | LISBOA | SETÚBAL | 
ÉVORA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | MADRID
Saída em direção a Trujillo ou Ciudad Rodrigo 
para visita. Almoço em restaurante. Continua-
ção para Madrid. Jantar e alojamento.

2º DIA – MADRID: CIDADE DE MUSEUS
Visita panorâmica de Madrid com guia local. 
Visita ao Museu do Prado que alberga a me-
lhor coleção de pintura espanhola graças a 
Goya, Velázquez e El Greco. Almoço em res-
taurante. Visita ao Museu Tysen, um passeio 
pelos últimos séculos da história da pintura, 
Durer, Frans Hals, Gauguin, Van Gogh, Kirch-
ner, entre outros. Jantar e alojamento. 
 
3º DIA – MADRID DOS AUSTRIAS E O SÉ-
CULO DE OURO
De manhã, passeio pelo Bairro dos Aus-
trias. Seguimos para visita ao Palácio Real 
de Madrid, que alberga uma grande coleção 
de obras de arte de Goya, Velázquez e Cara-
vaggio, assim como uma importante armaria. 
Almoço em restaurante. De tarde, passeio a 
pé pelo bairro das Letras, onde podemos vi-
sitar a igreja de S. Sebastião, onde Cervantes 
foi originalmente sepultado. Entrada no Mu-
seu de Arte Contemporânea Reina Sofia onde 

o Guernica, de Picasso, é a grande estrela. 
Jantar e alojamento. 

4º DIA – MADRID | SAN IDELFONSO | MA-
DRID: O LEGADO DOS AUSTRIAS E BOUR-
BONS
De manhã, saída para El Escorrial para visita 
guiada ao Mosteiro de São Lorenzo. Almoço 
em restaurante. De tarde, visitamos um Real 
Sítio, o Palácio da Granja, declarado conjunto 
Histórico Monumental local de descanso da 
dinastia borbónica no séc. XVIII. Os seus es-
petaculares jardins inspirados em Versalhes 
são um belo exemplo do esplendor monár-
quico. Jantar e alojamento. 

5º DIA – MADRID | ARANJUEZ | CIDADES 
DE ORIGEM
Saída para visita ao Palácio de Aranjuez. His-
tória e beleza preenchem cada canto deste 
sítio, declarado Paisagem Cultural Patrimó-
nio da Humanidade pela UNESCO. Regresso 
com almoço incluído em circuito.

Mínimo de 35 participantes

// PREÇO 
24 A 28 ABRIL

Por pessoa em quarto duplo: 888€

Suplemento em quarto individual: 186€

Inclui: circuito em autocarro; 4 noites de alo-
jamento em hotel 4* (ou similar), em Madrid; 
refeições: 5 almoços e 4 jantares, com bebi-
das incluídas; visita: Trujillo ou Ciudad Rodrigo 
(conforme local de origem); visita panorâmica 
de Madrid; entradas: Museu do Prado e Tysen, 
Palácio Real de Madrid, Reina Sofia, Mosteiro 
del Escorial, Palácio da Granja e Palácio Real 
de Aranjuez; guia local; assistente acompa-

nhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de ci-
dade (a pagar localmente); quaisquer serviços 
não mencionados.

TOLEDO COM   
PUY DU FOU
12 A 16 ABRIL
PARTIDAS: LEIRIA | COIMBRA | VISEU | 
GUARDA

26 A 30 ABRIL 
PARTIDAS: SANTARÉM | LISBOA | SETÚBAL

3 A 7 MAIO   
PARTIDAS: COVILHÃ | FUNDÃO | CASTELO 
BRANCO
 
17 A 21 MAIO 
PARTIDAS: VIANA DO CASTELO | BRAGA | 
PORTO | AVEIRO
 
7 A 11 JUNHO  
PARTIDA: LISBOA

21 A 25 JUNHO 
PARTIDAS: VILA REAL | ALFÂNDEGA DA FÉ | 
MACEDO DE CAVALEIROS | BRAGANÇA

5 A 9 JULHO  
PARTIDAS: FARO | BEJA | ÉVORA  

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | TOLEDO
Saída em direção a Toledo. Almoço livre em 
circuito. Jantar e alojamento.

Parque de El Retiro, Madrid

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/patrimonio/mc/patrimoniomundial/bienes-declarados/por-ano-de-inscripcion/2001/aranjuez.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/patrimonio/mc/patrimoniomundial/bienes-declarados/por-ano-de-inscripcion/2001/aranjuez.html
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2º DIA – TOLEDO | CONSUEGRA | MA-
DRILEJOS | TOLEDO
Saída para Consuegra. Visita a um campo 
de Açafrão e, visita guiada ao castelo e a um 
moinho de vento Bolero. Continuação para 
Madrilejos. Visita ao Museu do Açafrão e Et-
nográfico, localizado no antigo Convento de-
dicado a S. Francisco, onde se pode aprender 
sobre o processo de cultivo, colheita e venda 
do ouro vermelho, usado em múltiplos fins 
gastronómicos, medicinais e outros. Almoço 
entre visitas. Regresso a Toledo. Jantar e alo-
jamento.

3º DIA – TOLEDO | ESQUIVIAS | TOLEDO | 
PUY DU FOU | TOLEDO
Visita com guia local a Toledo, cidade medie-
val que encanta à primeira vista pelo seu cen-
tro histórico erguido sobre as margens do rio 
Tejo. Almoço em restaurante. De tarde, visita 
à Casa Museu de Cervantes em Esquivias. 
Regresso a Toledo e jantar no hotel. Iremos 
assistir ao maior espetáculo de Espanha El 
Sueño de Toledo no Puy du Fou. Do reinado 
de Recaredo às Naves de Tolosa, do desco-
brimento da América à chegada da ferrovia, 
um elenco que nos transportará para mais de 
1500 anos de história, representado por cer-
ca de 200 atores com efeitos especiais num 
imenso cenário de 5 hectares. Alojamento.

4º DIA – TOLEDO | ÁVILA OU CÁCERES 
Saída para visita parque temático Puy du 
Fou, considerado por várias vezes o melhor 
do mundo, lugar onde a história continua e 
nos faz viver experiências inesquecíveis. Al-
moço livre. Desfrute de espetáculos diurnos 
(de 30 min. aproximadamente) que recriam as 
tradições, batalhas e conquistas dos séculos 
passados. Os quatro principais são: Cetreria 
de reyes, a Pluma y Espada, El Ultimo cantar, 
Allende la mar Océana. Saída pelas 17h para 
Ávila ou Cáceres. Jantar e alojamento.

5º DIA – ÁVILA OU CÁCERES | CIDADES DE 
ORIGEM
De manhã, visita panorâmica à cidade. Re-
gresso com almoço livre em circuito. 

Mínimo de 25 participantes

// PREÇO 
Por pessoa em quarto duplo: 677€

Suplemento em quarto individual: 157€

5 A 9 JULHO
Por pessoa em quarto duplo: 725€

Suplemento em quarto individual: 157€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de alo-
jamento em hotel 3* em Toledo e 1 noite de 
alojamento em hotel 4* (arredores de Ávila ou 
Cáceres); refeições: 2 almoços e 4 jantares, 
com bebidas incluídas; visitas: Consuegra, Ma-
drilejos, Toledo e Ávila; entradas: Casa Museu 
Cervantes (Esquívias), espetáculo Puy du Fou e 
Parque de Puy du Fou; guias locais; assistente 
acompanhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de ci-
dade (a pagar localmente); quaisquer serviços 
não mencionados.

CÓRDOVA, CULTURA  
E SABORES 
24 A 29 ABRIL
PARTIDAS: VIANA DO CASTELO | BRAGA | 
PORTO | AVEIRO

16 A 21 OUTUBRO 
PARTIDAS: SANTARÉM | LISBOA | SETÚBAL | 
ÉVORA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | CÓRDOVA
Saída para Córdova. Visita a Zafra. Almoço 
em restaurante. Continuação da viagem. Jan-
tar e alojamento.

2º DIA – CÓRDOVA | MEDINA AZAHARA | 
CÓRDOVA
Visita panorâmica a Córdova. Visita guiada à 
grande mesquita convertida em catedral. Al-
moço em restaurante. Seguimos para visita 
à Medina Azahara, declarada Património da 
Humanidade pela UNESCO, onde os restos 
da cidade palatina do séc. X são bem visíveis 
e refletem o esplendor do califado cordovês, 
imprescindível para complementar a história 
de Córdova. Jantar e alojamento.

3º DIA – CÓRDOVA | A REGIÃO SUBBÉTICA: 
VILLA ROMANA DE ALMEDINILLA | PRIE-
GO DE CÓRDOVA | CÓRDOVA
De manhã, saída para visita a Villa Romana 
de Almedenilla, uma das vilas mais completas 
da Península Ibérica. Almoço típico romano, 
seguindo as receitas do gastrónomo romano 
do séc. I Marco Gavius Apicius. É um produto 
turístico inovador, denominado por Los Pla-
ceres de la Mesa Romana. Continuamos até 
Priego de Córdova, resguardada pelo con-
junto das montanhas do Parque Natural das 
Serras Subbéticas, onde podemos conhecer 
as suas construções civis e religiosas de es-
tilo barroco. Destacamos as Igrejas de Nossa 
Sra. da Assunção e da Aurora. Jantar e alo-
jamento.

4º DIA – CÓRDOVA | VILLANUEVA DE CÓR-
DOVA: OS PEDROCHES - ROTA DO PORCO 
IBÉRICO E DO AZEITE | MONTORO | CÓR-
DOVA
De manhã, saída para visita guiada a Villanue-
va de Córdova, onde aprenderemos sobre 
a dehesa no vale de Los Pedroches, onde se 
criam os famosos porcos ibéricos. Território 
com ecossistema único, com grande presença 
de azinheiras e sobreiros, que proporcionam as 
preciosas bolotas, a chave do bom presunto 
ibérico. Degustação dos afamados produtos 
da região. Almoço em restaurante. Seguimos 
viagem até Montoro, declarado Conjunto Histó-
rico Artístico em 1969, que se situa sobre uma 
pequena elevação às margens do rio Guadal-
quivir. Visita a um lagar de azeite com degus-
tação de um dos produtos mais destacados da 
gastronomia da região. Visita a Cañete de las 
Torres. Jantar e alojamento.

5º DIA – CÓRDOVA | MONTILLA: ROTA DO 
VINHO | LUCENA | RUTE | CÓRDOVA
De manhã, saída para percorrermos parte da 
rota do vinho de Montilla-Moriles. Visita guia-
da a Montillo e a uma adega, com degustação 
de vinhos da região. Almoço em restaurante. 
Continuação da viagem, entre vinhas e olivei-
ras, até Lucena, judiaria importante na épo-
ca da conquista muçulmana da península e 
detentora de um importante património his-
tórico. Degustação de doçaria típica judaica. 
Seguimos para Rute, para visitarmos um dos 
melhores pátios da província de Córdova, 
decorados com vasos de gerânios, cravos 
e jasmins pendurados nas paredes brancas 
caiadas. Visita ao Museu do Anis com degus-
tação. Jantar e alojamento.

Interior da Mesquita-Catedral de Córdova, Espanha
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6º DIA – CÓRDOVA | CIDADES DE ORIGEM
Regresso com almoço incluído em circuito.

Mínimo de 25 participantes

// PREÇO 
Por pessoa em quarto duplo: 1.029€

Suplemento em quarto individual: 280€

Inclui: circuito em autocarro; 5 noites de aloja-
mento em hotel 4*, em Córdova, em regime de 
pensão completa (exceto o almoço do 1º dia); 
refeições: 6 almoços e 5 jantares, com bebidas 
incluídas; visitas: Córdova, Almedinilla, Villa-
nueva e Priego de Córdova, Montilla e Lucena, 
Dehesa; entradas: Mesquita e Medina Azahara, 
Museu do Anis; degustações: produtos ibéri-
cos, azeites, anis e doçaria judaica; prova de 
vinho; guias locais; assistente acompanhante 
INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de ci-
dade (a pagar localmente); quaisquer serviços 
não mencionados.

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA & 
CRUZEIRO NO RIO SIL 
3 A 5 MAIO
PARTIDAS: CASTELO BRANCO | COVILHÃ | 
GUARDA | VISEU | VILA REAL

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | OURENSE | 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Saída em direção a Ourense. Almoço livre. Vi-
sita a Ourense, urbe de origem romana, que 
possui um importante património religioso 
e medieval. Podemos admirar os principais 
atrativos desta cidade: a ponte Romana, a 
Capela do Santo Cristo, a catedral de San 
Martín e as Burgas, fontes de águas termais 
em pleno coração da cidade. Continuação 
até Santiago de Compostela. Jantar e aloja-
mento.
 
2º DIA – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Visita com guia local pelo centro histórico de 
Santiago de Compostela, um traçado urbano 
único, onde a forte herança medieval cristã 
convive com monumentais construções bar-
rocas, das quais se destaca a Catedral, onde 
se encontra sepultado o Apóstolo Santiago. 
Visita guiada à Catedral e ao seu museu. Al-
moço em restaurante. Tarde livre. Jantar e 
alojamento.

3º DIA – SANTIAGO DE COMPOSTELA | 
SANTO ESTEVO DE RIBAS DE SIL | CIDA-
DES DE ORIGEM
Saída em direção a sul e ao cais de Santo Es-
tevo de Ribas de Sil, onde faremos um cruzeiro 
pelo rio Sil, para conhecer o seu património e 
usufruir desta incrível paisagem que forma os 
canhões. Almoço em restaurante. Regresso.

Mínimo de 28 participantes

// PREÇO 
Por pessoa em quarto duplo: 465€

Suplemento em quarto individual: 73€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de aloja-
mento em hotel 3*; refeições: 2 jantares e 2 al-
moços, com bebidas incluídas; entradas: Cate-
dral de Santiago e museu; cruzeiro pela Ribeira 
Sacra; guia local; assistente acompanhante 
INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de ci-
dade (a pagar localmente); quaisquer serviços 
não mencionados.

CÁDIS E PUEBLOS 
BLANCOS COM SEVILHA 
2 A 7 MAIO
PARTIDAS: VISEU | AVEIRO | COIMBRA | LEIRIA

7 A 12 MAIO
PARTIDAS: VIANA DO CASTELO | BRAGA |  
PORTO

14 A 19 MAIO
PARTIDA: FUNCHAL

28 MAIO A 2 JUNHO
PARTIDAS: SANTARÉM | LISBOA | SETÚBAL | 
ELVAS      
PARTIDAS: GUARDA | COVILHÃ | CASTELO  
BRANCO | PORTALEGRE

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | COSTA DE 
CÁDIS
Saída em direção à Costa de Cádis com al-
moço livre em circuito. Jantar e alojamento.
 
2º DIA – COSTA DE CÁDIS | CÁDIS | MEDI-
NA SIDONIA | REGIÃO DE CÁDIS
De manhã, visita guiada a Cádis, a Tacita de 
Plata, cidade viva mais antiga do ocidente e 
com um rico património artístico e monumen-
tal. Com um grande número de monumentos 
de arquitetura civil, militar e religiosa, tais 
como a Puerta de Tierra, o Telégrafo Princi-
pal, o Gran Teatro Falla, a Catedral de Santa 
Cruz, o Teatro Romano, ou a Torre Tavira. Re-
gresso ao hotel para almoço. Visita guiada à 
Medina Sidonia, localizada sobre o Cerro do 
Castelo. Entre os seus numerosos monumen-
tos e locais de interesse, destaca-se sobre 
tudo o Conjunto Arqueológico Romano, o 

Museu Etnográfico, a calçada e esgotos ro-
manos. Jantar e alojamento.
 
3º DIA – COSTA DE CÁDIS | SEVILHA | COS-
TA DE CÁDIS
Visita à cidade, com especial destaque para: 
o Parque Maria Luísa com as praças da Amé-
rica e de Espanha, Igreja da Macarena, Zona 
da Expo 92, Jardins de Murillo e Bairro de 
Santa Cruz. Visita ao interior da maior Cate-
dral de Espanha com a sua Torre Sineira, a 
Giralda, minarete da antiga mesquita. Almoço 
em restaurante entre visitas. Jantar e aloja-
mento.
 
4º DIA – COSTA DE CÁDIS | UBRIQUE | 
GRAZALEMA | BOSQUE | ARCOS DE LA 
FRONTERA | COSTA DE CÁDIS
Saída pela Rota das Aldeias Brancas. Inicia-
mos em Ubrique, a maior e mais rica aldeia da 
Serra de Grazalema, com as suas ruas estrei-
tas e empinadas, e a sua indústria do couro, 
reconhecidas internacionalmente no setor da 
marroquinaria. Seguimos até ao Parque Natu-
ral Sierra de Grazalema, à aldeia, rica em fau-
na e pelas suas mantas de pura lã. Continua-
mos até Bosque, aldeia que se destaca pelo 
seu património natural, os moinhos de água 
e pelo Jardim Botânico. Almoço em restau-
rante. Visita à aldeia de Arcos de La Frontera, 
Conjunto Histórico-Artístico, com magníficas 
paisagens e o rio Guadalete a seus pés. Des-
taca-se o castelo, a Igreja de Santa Maria de 
la Asunción e o convento de San Agustín. Jan-
tar e alojamento.  
 
5º DIA – COSTA DE CÁDIS | JEREZ DE LA 
FRONTERA | CHIPIONA | SANLÚCAR DE 
BARRAMEDA | COSTA DE CÁDIS 
De manhã, saída para visita guiada a Jerez 
de la Frontera. Visita a uma adega de Jerez, 
escola equestre e a um espetacular baile dos 
cavalos andaluzes. No seu centro histórico, 
declarado conjunto monumental histórico-ar-
tístico, igrejas, palácios e edifícios singulares 
descobrem-se entre laranjeiras e fontes, nas 
ruas e recantos. Almoço em restaurante. Se-
guimos até Chipiona, na foz do rio Guadalqui-
vir, para visita ao Santuário de Nossa Senhora 
de Regla. Seguimos até Sanlúcar de Barra-
meda, que conserva grande parte dos seus 

Praça de Espanha, Sevilha
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monumentos, palácios, castelos e conventos. 
Jantar e alojamento.
 
6º DIA – COSTA DE CÁDIS | OLIVENÇA | CI-
DADES DE ORIGEM
Partida para Olivença, cidade fronteiriça, que 
pertenceu durante seis séculos a Portugal, 
sendo um ponto de confluência da cultura de 
ambos os povos. Seguimos para Olivença, ci-
dade com memória portuguesa, destacamos 
o Castelo, a Torre de Menagem, a Igreja de 
Santa Maria e o pórtico manuelino no edifício 
da Câmara Municipal. Almoço em restauran-
te. Regresso.

Mínimo de 28 participantes

// PREÇO 
2 A 7 MAIO

Por pessoa em quarto duplo: 655€

Suplemento em quarto individual: 131€

7 A 12 MAIO
Por pessoa em quarto duplo: 694€

Suplemento em quarto individual: 131€

14 A 19 MAIO
Por pessoa em quarto duplo: 860€

Suplemento em quarto individual: 131€

28 MAIO A 2 JUNHO
Por pessoa em quarto duplo: 692€

Suplemento em quarto individual: 131€

Inclui: circuito em autocarro; 5 noites de aloja-
mento em hotel 4* em pensão completa (exceto 
o almoço do 1º dia); refeições: 5 jantares e 5 
almoços, com bebidas incluídas; visitas: Cádis, 
Medina Sidonia, Jerez de la Frontera e Sevilha; 
entradas: bodega Tio Pepe, espetáculo eques-
tre e Catedral de Sevilha; guia locais; assistente 
acompanhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de ci-
dade (a pagar localmente); quaisquer serviços 
não mencionados.

GALIZA COM SANTIAGO 
DE COMPOSTELA 
27 A 28 MAIO 
PARTIDAS: AVEIRO | PORTO | BRAGA | 
VIANA DO CASTELO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | SANTA TE-
CLA | O GROVE | A TOXA | SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
O Monte de Santa Tecla é o destino mais fa-
moso da cidade A Guarda, com uma vista im-
pressionante sobre a foz do rio Minho e dos 
castros da Galiza. Continuamos até O Grove, 
conhecida como a “Capital do Marisco”. Al-
moço de mariscada. Visita à Ilha de A Toxa, 
conhecida pelos sabonetes e cosméticos ela-
borados com minerais do seu leito. Destaca-
-se a Capela de San Caralampio, ou Capela 
das Conchas. Fazemos um passeio de barco 
pela ria de Arousa com degustação de mexi-
lhões e vinho. Continuação para Santiago de 
Compostela. Jantar e alojamento.
 
2º DIA – SANTIAGO DE COMPOSTELA | 
VILA DE CAMBADOS | CIDADE DE ORIGEM
Visita guiada ao centro histórico de Santia-
go de Compostela. Com uma forte herança 
medieval cristã, convive com monumentais 
construções barrocas, das quais se desta-
ca a Catedral, onde se encontra sepultado o 
Apóstolo Santiago. Visita à Catedral e ao seu 
museu. Almoço em restaurante. Regresso, 
com visita a Cambados, berço do alvarinho e 
declarada Conjunto Histórico - Artístico pelo 
seu valor arquitetónico, e ao Mosteiro de Ar-
menteira, que pertenceu à ordem de Cister. 

Mínimo de 28 participantes

// PREÇO 
Por pessoa em quarto duplo: 330€

Suplemento em quarto individual: 53€

Inclui: circuito em autocarro; 1 noite de alo-
jamento em hotel 4*; refeições: 2 jantares e 2 
almoços (inclui almoço de mariscada), com be-
bidas incluídas; entradas: Santa Tecla, Catedral 
de Santiago e cruzeiro na Ria de Arosa com de-
gustação; guia local; assistente acompanhante 
INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de ci-
dade (a pagar localmente); quaisquer serviços 
não mencionados.

PAÍS BASCO 
9 A 13 MAIO
PARTIDAS: SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM | 
GUARDA 

23 A 27 MAIO
PARTIDAS: LEIRIA | COIMBRA | VISEU  

12 A 16 SETEMBRO
PARTIDAS: VIANA DO CASTELO | BRAGA | 
PORTO | AVEIRO  

16 A 20 SETEMBRO
PARTIDA: LISBOA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | BURGOS
Saída para Burgos com almoço livre em cir-
cuito. Jantar e alojamento.

2º DIA – BURGOS | BILBAO 
De manhã, saída em direção a Bilbao. Visita 
guiada ao centro histórico, onde destacamos 
a Basílica de Begoña, o mirador de Artxanda, 
o Bairro Deusto e as Sete Ruas. Almoço em 
restaurante. Visita ao Museu Guggenheim, 
símbolo da modernidade da capital basca, 
obra impressionante de Frank Gehry. Jantar 
e alojamento.

3º DIA – BILBAO | GUERNICA | LEIKEITIO | 
LOIOLA | SAN SEBASTIAN 
De manhã, saída para Guernica, primeira ci-
dade a ser bombardeada pelos nazis durante 
a guerra civil, e imortalizada pelo célebre qua-
dro de Picasso. Breve visita à cidade e ao Mu-
seu da Paz. Almoço em restaurante. Passa-
mos por Leikeitio, importante centro veraneio 
com o seu pitoresco porto pesqueiro e che-
gamos a Loiola. Visitamos a Basílica de Sto. 
Inácio de Loyola, cujo nome é de um padre 
jesuíta e um dos fundadores da Companhia 
de Jesus. Seguimos para visita panorâmica a 
San Sebastian, passando pela Baía e praia da 
Concha. Breve paragem. Jantar e alojamento.

4º DIA – SAN SEBASTIAN | PAMPLONA | 
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | HARO 
De manhã, saída para Pamplona, cidade for-
taleza e conhecida pelas festas de S. Fermín, 
onde destacamos as muralhas, o Palácio de 
Navarra e a Igreja de S. Saturnino, construí-
da no local onde se diz que o Santo batizou 
40.000 cidadãos pagãos. Visitamos o interior 
da catedral reconstruída em estilo gótico. Al-
moço em restaurante. Seguimos para Santo 
Domingo de la Calzada, paragem obrigató-
ria dos peregrinos do Caminho de Santiago, 
guarda um valioso património no qual se des-
tacam as muralhas, a Calle Mayoir, a Catedral Cão de flores junto ao Museu Guggenheim, Bilbao, Espanha
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e o antigo Hospital de Peregrinos. Jantar e 
alojamento.

5º DIA – HARO | CIUDAD RODRIGO | CIDA-
DES DE ORIGEM
De manhã, saída para Ciudad Rodrigo. Visita 
à cidade fortificada, onde destacamos a Ca-
tedral, o seu claustro e museu. Almoço em 
restaurante. Regresso.

Mínimo de 31 participantes

// PREÇO
9 A 13 MAIO e 16 A 20 SETEMBRO 

Por pessoa em quarto duplo: 735€

Suplemento em quarto individual: 248€

23 A 27 MAIO e 12 A 16 SETEMBRO 
Por pessoa em quarto duplo: 718€

Suplemento em quarto individual: 248€

Inclui: circuito em autocarro; 4 noites de alo-
jamento em hotéis 3* e 4* (ou similares) em 
pensão completa (exceto o 1º dia); refeições: 4 
jantares e 4 almoços, com bebidas incluídas; 
entradas: Museu da  Paz de Guernicace e Mu-
seu Guggenheim, em Bilbao, catedrais de Pam-
plona e Ciudad Rodrigo; guia local; assistente 
acompanhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de ci-
dade (a pagar diretamente no hotel); quaisquer 
serviços não mencionados.

NORTE DE ESPANHA 
COM PICOS DA EUROPA  
16 A 20 MAIO
PARTIDAS: FARO | BEJA | PORTALEGRE | 
CASTELO BRANCO

30 MAIO A 3 JUNHO
PARTIDAS: VIANA DO CASTELO | BRAGA | 
PORTO | AVEIRO

19 A 23 SETEMBRO
PARTIDAS: LEIRIA | COIMBRA | VISEU | BRA-
GANÇA

3 A 7 OUTUBRO
PARTIDAS: SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM | 
GUARDA

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

2º DIA – LEÓN | OVIEDO | CANGAS DE ONIS 
| COVADONGA | RIBADESELLA
De manhã, saída para Oviedo, cidade uni-
versitária e capital cultural e comercial das 
Astúrias. Visita à Catedral e ao centro, com 
guia local. Almoço em restaurante. Segui-
mos para Cangas de Onis, uma das entradas 
para os Picos da Europa, onde Pelayo, um 
nobre visigodo do séc. VIII e o primeiro herói 
da reconquista, instalou a sua corte. Conti-
nuamos para Covadonga para visitarmos o 
Santuário-Basílica neo-românico, construído 
entre 1886 e 1901, que se ergue no local da 
histórica vitória de Pelayo, em pleno Parque 
Nacional dos Picos de Europa. Este parque, 
um dos maiores Parques Naturais da Europa 
devido à sua superfície, cobre três regiões: 
Astúrias, Cantábria e Castela e Leão. Jantar 
e alojamento. 

3º DIA – RIBADESELLA | POTES | FUENTE 
DÉ | SANTILLANA DEL MAR | SANTANDER 
De manhã, saída para Potes, no centro da re-
gião de Liébana, e com um centro histórico 
declarado Bem de Interesse Cultural. Conti-
nuação para Fuente Dé, no coração dos Picos 
de Europa, para subida em teleférico (1.823 
metros em 4 minutos). Na estação superior 
vislumbra-se uma paisagem sobre o Parque 
Nacional de Liébana e das altas Cordilheiras. 
Almoço em restaurante. Continuação para 
Santillana del Mar, que cresceu em volta do 
mosteiro românico La Colegiat. O seu conjun-
to de casas de pedra dourada, conserva o seu 
aspeto medieval, apesar dos muitos turistas e 
das lojas de recordações. Prosseguimos para 
Santander, capital da Cantábria, com uma 
enorme baía azul. Jantar e alojamento.

4º DIA – SANTANDER | VALLADOLID 
Breve panorâmica nas praias de El Sardine-
ro. Saída para Valladolid, capital do Reino de 

Castela durante os sécs. XIV e XV. Almoço em 
restaurante. Visita guiada ao centro histórico, 
com destaque para a Catedral e Plaza Mayor. 
Jantar e alojamento em hotel 4*.

5º DIA – VALLADOLID | SALAMANCA | CI-
DADES DE ORIGEM 
De manhã, saída para Salamanca, declarada 
Património da Humanidade pela UNESCO. 
Detém uma das mais antigas e prestigiadas 
universidades da Europa. Passeio a pé, com 
guia local, pela Plaza Mayor, Casa das Con-
chas, fachada da Universidade, Palácio de 
Monterrey e Ponte Romana. Almoço em res-
taurante. Regresso.

Mínimo de 31 participantes

// PREÇO 
16 A 20 MAIO e 3 A 7 OUTUBRO

Por pessoa em quarto duplo: 764€

Suplemento em quarto individual: 145€

30 MAIO A 3 JUNHO e 19 A 23 SETEMBRO
Por pessoa em quarto duplo: 743€

Suplemento em quarto individual: 145€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de aloja-
mento em hotéis de 4* em pensão completa (ex-
ceto o 1º dia); refeições: 4 jantares e 4 almoços, 
com bebidas incluídas; visitas: Oviedo, Valladolid 
e Salamanca; entradas: Catedral de Oviedo e su-
bida de teleférico; guias locais; assistente acom-
panhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de ci-
dade (a pagar localmente); quaisquer serviços 
não mencionados.

A CORUNHA E  
PABLO PICASSO //NOVIDADE 
19 A 22 JUNHO
PARTIDAS: SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM
 
4 A 7 SETEMBRO
PARTIDAS: LEIRIA | COIMBRA | AVEIRO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | CORUNHA
Saída em direção à Corunha. Almoço livre. 
Jantar e alojamento.

2º DIA – CORUNHA E PABLO PICASSO
Visita guiada a Corunha começando pela Pra-
ça de Pontevedra, onde Pablo Picasso iniciou 
a sua formação na Escola de Belas Artes, 
seguimos até à Calle Real, onde teve lugar a 
sua primeira exposição, e pela Casa Museu 
Picasso onde podemos ver as reproduções 
da sua obra. Foi aqui que viveu entre 1891 e 
1895. Almoço em restaurante. Visita à Torre 
de Hércules, o farol de trabalho mais antigo 
do mundo que remonta à era romana. Ruma-
mos em direção à praia de Riazor, cuja pai-
sagem inspirou o pintor. Regresso ao hotel. 
Jantar e alojamento.

3º DIA – CORUNHA | BETANZOS | PONTE-
DEUME | CORUNHA
De manhã, saída para visita a Betanzos, batiza-
da pelos romanos como Brigantium, a capital 
do gótico galego, declarada Conjunto Históri-

Vista aérea de Santander, Espanha
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de uma grande expansão e crescimento 
económico nas últimas décadas do séc. 
XX, devido à construção e à oferta turística. 
Continuamos até Puerto Banús, uma grande 
marina de luxo e um dos maiores centros de 
entretenimento da Costa do Sol. Regresso 
ao hotel para almoço. Tarde livre. Jantar e 
alojamento.
 
7º E 8º DIA – FUENGIROLA
Dias livres. Regime de pensão completa no 
hotel.
 
9º DIA – FUENGIROLA | CIDADES DE ORI-
GEM
Regresso com almoço livre.

Mínimo de 28 participantes

// PREÇO 
Por pessoa em quarto duplo: 775€

Suplemento em quarto individual: 159€

Inclui: circuito em autocarro; 8 noites de alo-
jamento em hotel 4*; refeições: 8 jantares e 7 
almoços, com bebidas incluídas; entrada:  Gru-
tas de Nerja; visita: Málaga; guia local; assisten-
te acompanhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de ci-
dade (a pagar localmente); quaisquer serviços 
não mencionados.

PRAIA EM  GRAN 
CANARIA  //NOVIDADE

24 JUNHO A 1 JULHO
8 A 15 JULHO
2 A 9 SETEMBRO
PARTIDA: LISBOA 

20 A 27 JUNHO
29 AGOSTO A 5 SETEMBRO
PARTIDA: PORTO  

1º DIA – CIDADE DE ORIGEM | GRAN CA-
NARIA
Formalidades de embarque com destino à 
ilha de Gran Canaria. Transfer para hotel 4*. 
Jantar e alojamento.

2º AO 7º DIA – GRAN CANARIA 
Dias livres, em regime de pensão completa. 

8º DIA – GRAN CANARIA | CIDADE DE ORI-
GEM 
Transfer para o aeroporto. Formalidades de 
embarque e regresso.

Mínimo de 25 participantes

// PREÇO
PARTIDA DE LISBOA
24 JUNHO A 1 JULHO 

Por pessoa em quarto duplo: 1.175€

Suplemento em quarto individual: 217€

8 A 15 JULHO e 2 A 9 SETEMBRO 
Por pessoa em quarto duplo: 1.295€

Suplemento em quarto individual: 251€

PRAIAS EM ESPANHA

PRAIA EM  
FUENGIROLA  
15 A 23 ABRIL
PARTIDAS: BRAGANÇA | VILA REAL | GUAR-
DA | COVILHÃ | CASTELO BRANCO

22 A 30 ABRIL
PARTIDAS: VIANA DO CASTELO | BRAGA | 
PORTO | AVEIRO | COIMBRA

29 ABRIL A 7 MAIO
PARTIDAS: LEIRIA | SANTARÉM | LISBOA |  
SETÚBAL

16 A 24 SETEMBRO
PARTIDAS: LISBOA | SETÚBAL | FARO

23 SETEMBRO A 1 OUTUBRO
PARTIDAS: VIANA DO CASTELO | BRAGA |  
PORTO | VISEU

Gran Canaria, Espanha

co-Artístico em 1970. Seguimos até à vila de 
Pontedeume, nome que deriva da sua ponte 
sobre o rio Eume, com um centro histórico ad-
mirável. Almoço típico de marisco. Tempo livre. 
Regresso ao hotel, jantar e alojamento. 

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

Mínimo de 30 participantes

// PREÇO 
Por pessoa em quarto duplo: 539€

Suplemento em quarto individual: 102€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de aloja-
mento em hotel 4* em pensão completa (exceto 
o almoço do 1º e último dia); refeições: 3 janta-
res e 2 almoços, com bebidas incluídas; entra-
das: Casa Museu Picasso e Torre de Hércules; 
guia local; assistente acompanhante INATEL; 
seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de ci-
dade (a pagar localmente); quaisquer serviços 
não mencionados.

30 SETEMBRO A 8 OUTUBRO
PARTIDA: FUNCHAL

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | FUENGI-
ROLA
Saída para Fuengirola. Almoço livre em circui-
to. Jantar e alojamento em hotel 4*.
 
2º DIA – FUENGIROLA
Manhã livre. Almoço no hotel. De tarde, visi-
tamos Fuengirola, que conta com 8 kms de 
costa, onde se encontram as praias mais 
paradisíacas da Costa do Sol. Continuamos 
até Benalmadena, uma cidade pequena que 
se tornou a favorita dos turistas. Dos outros 
locais a visitar, destacamos a Stupa of En-
lightenment, a maior estupa budista do mun-
do ocidental, e também o edifício de arquite-
tura típica árabe, o Castelo Bil Bil. Regresso 
ao hotel. Jantar e alojamento.
 
3º DIA – FUENGIROLA | NERJA | FUENGI-
ROLA | BENALMÁDENA | FUENGIROLA
Pela manhã, saída para visita a Nerja, conhe-
cida como Balcón da Europa por proporcio-
nar uma vista deslumbrante sobre toda cos-
ta. Visitamos as Grutas de Nerja, cavernas 
pré-históricas de estalactites e estalagmites. 
Regresso ao hotel para almoço. Restante dia 
livre. Jantar e alojamento.
 
4º DIA – FUENGIROLA | MÁLAGA | FUEN-
GIROLA
Manhã livre. Almoço no hotel. Saída para visi-
ta guiada a Málaga, que conta com um exten-
so património histórico artístico. Destacamos 
o Castelo de Gibralfaro, a Catedral e o Centro 
Pompidou. Jantar e alojamento.
 
5º DIA – FUENGIROLA
Dia livre. Regime de pensão completa no ho-
tel.  Aproveite para conhecer a estreita faixa 
costeira de Fuengirola, que oferece algumas 
das melhores praias da Costa do Sol: Los Bo-
liches, Fuengirola, La Campana, Torreblanca, 
Las Gaviotas.
 
6º DIA – FUENGIROLA | MARBELHA | PUER-
TO BANÚS | FUENGIROLA
De manhã, saída para a famosa estância 
turística de Marbelha, pioneira na indústria 
siderúrgica espanhola no séc. XIX. Gozou 
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CIRCUITOS EUROPEUS

FRANÇA: PARIS, 
NORMANDIA, BRETANHA 
E VALE DE LOIRE  
1 A 8 ABRIL 
PARTIDAS: LISBOA | PORTO | FARO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | PARIS | 
AMIENS
Formalidades de embarque em voo regular 
TAP, com destino a Paris. Continuamos para 
Amiens para visita panorâmica, destacando-
-se a Catedral de Notre-Dame de Amiens, em 
estilo gótico. Jantar e alojamento.
 
2º DIA – AMIENS | ROUEN | CAEN
Partida para Rouen, capital da Normandia, 
onde se destacamos os edifícios de gótico 
normando, e mais de 700 casas típicas, à vol-
ta da Igreja de St. Maclou. Durante a guerra 
dos cem anos, esta cidade contribuiu com um 
dos episódios mais importantes da história de 
França: com apenas 19 anos, Joana d’Arc foi 
aqui julgada e queimada viva, na praça do Ve-
lho Mercado. Almoço em restaurante. Vamos 
percorrer 130 km até Caen. Breve panorâmica 
desta cidade mártir da batalha da Normandia, 
uma das mais dramáticas da II Guerra Mun-
dial. Jantar e alojamento no hotel. 
 
3º DIA – CAEN | PRAIAS DA NORMANDIA | 
MONT SAINT-MICHEL | RENNES
Partimos para a zona costeira da Norman-
dia, onde são visíveis os vestígios da maior 
invasão por mar na história da humanidade, 
o dia D, em que 135.000 homens iniciaram 
nas praias francesas, a libertação da Europa 
do jugo Nazi. Paragem em Arromanches-les-
-Bains, uma das muitas praias eternizadas 
no dia 6 de junho de 1944. Visita ao Museu 
do Desembarque. Continuamos para o Mont 

Vista da Torre Eiffel em Paris, França

PARTIDA DO PORTO
20 A 27 JUNHO 

Por pessoa em quarto duplo: 1.305€

Suplemento em quarto individual: 91€

29 AGOSTO A 5 SETEMBRO 
Por pessoa em quarto duplo: 1.388€

Suplemento em quarto individual: 161€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Porto | Gran 
Canaria | Lisboa ou Porto em classe turística, 
com bagagem de porão 20 kg; taxas de avia-
ção (190€); transfers; 7 noites de alojamento em 
hotel 4* em Gran Canaria; refeições: 7 jantares 
e 6 almoços (Lisboa) // 7 almoços (Porto), com 
bebidas incluídas; assistente acompanhante 
INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de ci-
dade (a pagar localmente); quaisquer serviços 
não mencionados.

PRAIA EM  PALMA 
DE MAIORCA //NOVIDADE 
17 A 24 JUNHO
1 A 8 JULHO*
26 AGOSTO A 2 SETEMBRO
PARTIDA: LISBOA

26 JUNHO A 3 JULHO
3 A 10 JULHO
PARTIDA: PORTO
 
1º DIA – CIDADE DE ORIGEM | PALMA DE 
MAIORCA
Formalidades de embarque com destino à 
ilha de Maiorca. Transfer para hotel 4*. Jantar 
e alojamento.

2º AO 7º DIA – PALMA DE MAIORCA 
Dias livres, em regime de pensão completa. 

8º DIA – PALMA DE MAIORCA | CIDADE DE 
ORIGEM 
Manhã livre. Transfer para o aeroporto. For-
malidades de embarque e regresso.

Mínimo de 25 participantes

// PREÇO
PARTIDA DE LISBOA
17 A 24 JUNHO e 1 A 8 JULHO* 

Por pessoa em quarto duplo: 1.223€

Suplemento em quarto individual: 283€

*Suplemento em quarto individual desde: 391€

26 AGOSTO A 2 SETEMBRO  
Por pessoa em quarto duplo: 1.468€

Suplemento em quarto individual: 156€

PARTIDA DO PORTO
26 JUNHO A 3 JULHO 

Por pessoa em quarto duplo: 1.159€

Suplemento em quarto individual: 253€

3 A 10 JULHO 
Por pessoa em quarto duplo: 1.209€

Suplemento em quarto individual: 354€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Porto | Palma 
de Maiorca | Lisboa ou Porto em classe turística, 
com bagagem de porão 20 Kg; taxas de aviação 
(de Lisboa: 90€); transfers; 7 noites de alojamen-
to em hotel 4* em Palma de Maiorca; refeições: 
6 jantares e 6 almoços (Porto) e 7 almoços (Lis-
boa), com bebidas incluídas; assistente acom-
panhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de ci-
dade (a pagar localmente); quaisquer serviços 
não mencionados.

PRAIA EM SALOU   
//NOVIDADE 
26 JUNHO A 3 JULHO
7 A 14 AGOSTO
PARTIDA: PORTO

1º DIA – CIDADE DE ORIGEM | SALOU
Formalidades de embarque com destino a 
salou. Transfer para hotel 4*. Jantar e aloja-
mento.

2º AO 7º DIA – SALOU
Dias livres, em regime de pensão completa.
 

8º DIA – SALOU | CIDADE DE ORIGEM 
Transfer para o aeroporto. Formalidades de 
embarque e regresso

Mínimo de 25 participantes

// PREÇO
26 JUNHO A 3 JULHO 

Por pessoa em quarto duplo: 1.195€

Suplemento em quarto individual: 302€

7 A 14 AGOSTO 
Por pessoa em quarto duplo: 1.325€

Suplemento em quarto individual: 302€

Inclui: passagem aérea Porto | Salou | Porto em 
classe turística, com bagagem de porão 20 Kg; 
taxas de aviação (Porto: 90€); transfers; 7 noites 
de alojamento em hotel 4*; refeições: 7 jantares 
e 6 almoços, com bebidas incluídas; assistente 
acompanhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de ci-
dade (a pagar localmente); quaisquer serviços 
não mencionados.



INTERNACIONAIS  VIAGENS INATEL  11

hóspedes e Molière apresentou aqui, pela pri-
meira vez em 1670, a sua peça ‘’Le Bourgois 
Gentilhomme’’. Prosseguimos para Paris, a in-
temporal cidade-luz, com o plácido rio Sena. 
Jantar em restaurante. Alojamento no hotel. 
 
7º DIA – PARIS 
De manhã, visita panorâmica, com guia local, 
à cidade mais romântica do mundo. Desta-
cam-se o Arco do Triunfo, os Campos Elíseos, 
a praça da Concordia, o bairro da Ópera, a 
praça Vendôme, o Museu do Louvre, a Cate-
dral de Notre-Dame, o Quartier Latin, a Torre 
de Montparnasse, o Champ de Mars e a Torre 
Eiffel. Almoço em restaurante. Visita as zo-
nas da Boémia (Pigalle), Montmartre, Sacré-
-Coeur e Place du Tertre (Praça dos Pintores 
de Rua). Jantar em restaurante. Alojamento 
no hotel.
 
8º DIA – PARIS | CIDADES DE ORIGEM
Tempo livre. Transfer para o aeroporto. Re-
gresso.

Mínimo de 25 participantes

// PREÇO 
Por pessoa em quarto duplo: 2.390€

Suplemento em quarto individual: 565€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Porto ou 
Faro | Paris | Lisboa ou Porto ou Faro, com a 
TAP em classe turística, com bagagem de po-
rão; taxas de aviação (Lisboa: 56€, Porto: 83€ 
e Faro: 82€); circuito em autocarro; 7 noites 
de alojamento em hotel de 3* e 4*; refeições: 
6 almoços e 6 jantares; entradas: Catedral de 
Amiens, D-Day Museum (Museu do Desem-
barque) em Arromanches, Abadia de Mont 
Saint-Michel, Castelo Real de Amboise, Palá-
cio de Cheverny (castelo e jardins) e Castelo 
de Chambord; guias locais em português (ou 
espanhol); assistente acompanhante INATEL; 
seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de cida-
de (a pagar localmente); bebidas às refeições; 
quaisquer serviços não mencionados.

Bicicletas na ponte em Amesterdão, Países Baixos

Saint-Michel para almoço em restaurante. 
Passeio pedestre pelo conjunto arquitetónico, 
intitulado “Maravilha do Mundo ocidental”, 
que, segundo reza a história, terá sido erigido 
a pedido do arcanjo São Miguel, no séc. VIII, 
ao bispo de Avranches. Continuamos para 
Rennes, capital da Bretanha francesa, onde 
realçamos a parte antiga da cidade, que es-
capou ao grande incêndio de 1720, a Ópera 
de Rennes, a capela Saint-Yves e o Palácio da 
Justiça. Jantar e alojamento.
 
4º DIA – RENNES | SAINT-MALO | DINAN | 
RENNES
Partimos para Saint-Malo, típica cidade bretã, 
cujos monumentos e muralhas se estendem 
ao longo da costa. Visita panorâmica, desta-
que para suas muralhas, cuja construção se 
iniciou no séc. XII, o Palácio Saint-Malo e o 
Miradouro de Aleth. Almoço em restauran-
te. Prosseguimos com visita a Dinan, cidade 
medieval onde os duques da Bretanha tive-
ram residência. Regresso a Rennes. Jantar e 
alojamento. 
 
5º DIA – RENNES | VALE DO LOIRE | TOURS
Deixamos a Armórica gaulesa, celebrizada 
pelas histórias de Asterix, em direção ao vale 
do rio Loire, o mais longo de França, e à vila 
de Amboise preguiçosamente debruçada 
sobre o rio. Almoço em restaurante. Subida 
a pé, para visita ao Castelo Real, onde paira 
a aura renascentista de Leonardo da Vinci, 
cujos restos mortais aqui repousam, na cape-
la de St. Humberto. Continuamos para Tours, 
cidade que cresceu entre dois rios, o Loire e o 
Cher. Jantar e alojamento. 
 
6º DIA – TOURS | CHEVERNY | CHAMBORD 
| PARIS
Partida para visita ao Castelo de Cheverny, 
que inspirou Hergé para a sua banda dese-
nhada de Tintin. Almoço em restaurante. Visita 
ao Castelo de Chambord, um dos melhores 
exemplos do renascimento francês, com 440 
divisões. Luís XIV foi um dos seus famosos 

EUROPA FLORIDA  
NO BENELUX //NOVIDADE 
BÉLGICA | PAÍSES BAIXOS | LUXEMBURGO  
15 A 21 ABRIL  
PARTIDAS: LISBOA | PORTO | FARO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | BRUXELAS
Formalidade de embarque com destino a Bru-
xelas. Visita panorâmica a Bruxelas, passan-
do pelos principais pontos de interesse, com 
destaque para o Atomium, Edifícios Comu-
nitários, Parque do Cinquentenário, Palácio 
Real e Praça dos Palácios. Passagem pela 
Grande Praça, uma das mais bonitas do mun-
do, com as antigas casas das corporações 
e a Câmara Municipal, Património da Huma-
nidade pela UNESCO. Transfer para o hotel. 
Jantar e alojamento.
 
2º DIA – BRUXELAS | GENT | BRUGES | 
BRUXELAS
Saída para Gent para visita panorâmica, onde 
observamos a Catedral de St. Bavón, a torre 
do campanário (séc. XIV), a Stadhuis (câmara 
municipal) e Graslei e Koornlei, duas ruas na 
margem do canal, onde se situava o antigo 
porto. Almoço restaurante. Continuamos para 
Bruges, joia da coroa da velha Flandres, para 
visita ao centro histórico com o seu urbanis-
mo de reminiscências medievais e a sua ar-
quitetura gótica. Passeio de barco. Regresso 
a Bruxelas. Jantar e alojamento.
 
3º DIA – BRUXELAS | LUXEMBURGO | BRU-
XELAS
Saída para a capital Grão-Ducado do Luxem-
burgo, centro administrativo da União Euro-
peia, onde se encontra o Tribunal de Contas 
da União Europeia, Tribunal de Justiça Eu-
ropeu, o Banco Europeu de Investimento e a 
Filarmónica – projeto do arquiteto Christian 
Portzamparc. Panorâmica pela cidade mar-
cada pelos rios Alzette e Petrusse, com vales 
profundos, possui fortificações e bairros anti-
gos que fazem parte do Património da Huma-
nidade da UNESCO desde 1994. Passeio, a 
pé, com passagem pela Catedral, Casemates 
(fortificações subterrâneas), Palácio do Grão-
-Ducado, Praça Guilherme II, terminando na 
praça D’Armas, apinhada de restaurantes e 
esplanadas. Almoço em restaurante. Regres-
so a Bruxelas. Jantar e alojamento.
 
4º DIA – BRUXELAS | ANTUÉRPIA | KIN-
DERDIJK | ROTERDÃO
Saída para a Antuérpia, a maior cidade da 
Flandres. Na zona antiga, vamos visitar a Ca-
tedral, o maior monumento da Bélgica com 
cerca de 1 ha, a Grande Praça (Grote Markt) 
com as casas das corporações, a Câma-
ra Municipal (Stadhaus) e a Fonte de Brabo. 
Atravessamos a fronteira. Almoço em restau-
rante. Continuamos para Kinderdijk, famosa 
pela concentração de moinhos. Visita a um 
moinho de vento utilizado para a correção do 
nível das águas dos canais. Seguimos para vi-
sita panorâmica de Roterdão, onde se encon-
tra o maior porto marítimo da Europa. Jantar 
e alojamento.



12  VIAGENS INATEL  INTERNACIONAIS

PARTIDA DE PORTO
Por pessoa em quarto duplo: 2.032€

PARTIDA DE FARO 
Por pessoa em quarto duplo: 2.042€

Suplemento em quarto individual: 399€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Porto ou 
Faro | Bruxelas - Amesterdão | Paris | Lisboa 
ou Porto ou Faro, com a TAP em classe turís-
tica, com bagagem de porão; taxas de aviação 
(Lisboa: 65€, Porto: 93€ e Faro: 92€); circuito 
em autocarro; 6 noites de alojamento em ho-
téis 4*; refeições: 6 almoços e 6 jantares; entra-
das: passeio em barco nos canais em Bruges, 
Fortificações Subterrâneas do Luxemburgo, 
Catedral Antuérpia; visitas: Moinho de Vento 
em Kinderdijk, Panorama Mesdag, Keukenhof, 
Rijksmuseum com áudio-guia; guias locais em 
português (ou espanhol); assistente acompa-
nhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de cida-
de (a pagar localmente); bebidas às refeições; 
quaisquer serviços não mencionados.

ESPECIAL 50+  
GRÉCIA: RODES //NOVIDADE 
PROGRAMA ESPECIAL PARA MAIORES 
DE 50 ANOS

17 A 24 MAIO
7 A 14 JUNHO
13 A 20 SETEMBRO
4 A 11 OUTUBRO
11 A 18 OUTUBRO
PARTIDA: LISBOA

1º DIA – CIDADE DE ORIGEM | RODES
Formalidades de embarque com destino a 
Rodes, com escala em cidade europeia. Jan-
tar e alojamento em hotel 4*.

2º DIA – RODES | NESTORIDEION | TRONO 
DE HÉLIOS | RODES
De manhã, visita guiada a Rodes, a ilha dos 

5º DIA – ROTERDÃO | HAIA | KEUKENHOF | 
AMESTERDÃO
Saída para Haia, para passeio a pé, com 
destaque para o Binnenhof, o Parlamento 
dos Países Baixos, edifício histórico no cen-
tro da cidade. O contraste entre os edifícios 
antigos e modernos é harmonioso. Visita ao 
Panorama Mesdag, uma pintura circular que 
retrata de forma fascinante a Praia de Sche-
venigen. Continuamos para o Palácio da Paz, 
onde está instalado o Tribunal Internacional, 
até à praia de Schevenigen, provavelmente a 
mais famosa praia do Mar do Norte. Almoço 
em restaurante. Partida para o Parque Floral 
de Keukenhof, com 28 ha, onde encontra-
mos cerca de 7 milhões de plantas de bol-
bo. Continuamos até Amesterdão. Jantar e 
alojamento.
 
6º DIA – AMESTERDÃO 
Visita panorâmica a pé por Amesterdão, capi-
tal singular da Europa. Passeamos pelos prin-
cipais canais, pelas ruas e vielas, com passa-
gem pelo último mercado de flores flutuante 
– o Bloemenmarkt. Destaque para alguns dos 
monumentos mais emblemáticos, como o Pa-
lácio Real (na Praça de Dam), a Estação Cen-
tral, a Igreja Nova, o Porto Velho e a Sinagoga 
Portuguesa. Almoço em restaurante. Visita 
ao Rijksmuseum, um marco da cidade, que 
possui uma inigualável coleção de arte, com 
especial destaque para Rembrandt. Jantar e 
alojamento.
 
7º DIA – AMESTERDÃO | VOLENDAM | 
ZAANSE SCHANS | CIDADES DE ORIGEM
Saída para a zona rural da Holanda. Segui-
mos até à vila piscatória de Volendam, para 
um passeio a pé. Continuamos para o interior, 
até Zaanse Schans, para conhecer os seus 
históricos moinhos de vento. Almoço entre 
visitas. Continuação da viagem para o aero-
porto. Regresso.

Mínimo de 25 participantes

// PREÇO
PARTIDA DE LISBOA

Por pessoa em quarto duplo: 1.985€

Cavaleiros! Admire o Aquário da cidade velha, 
o porto Mandraki, os edifícios governamen-
tais, a Nova Ágora e a Cidade Velha. Visita ao 
Palácio do Grão-Mestre. Continuação para a 
Nova Marina, o Monte Smith Hill com a cida-
dela da Antiga Cidade de Rodes, o Templo do 
Deus Apolo, o Antigo Teatro e o Antigo Es-
tádio. Visita ao Museu de Arte Neo-Helénica 
(Nestorideion) e ao Trono de Hélios, onde en-
contramos um filme 3D, que explica a história 
de Rodes em 30 minutos. Almoço. Regresso 
a Rodes. Tarde livre. Jantar e alojamento.

3º DIA – RODES | SIMI | RODES
Saída de barco para a ilha de Simi, de estilo 
veneziano, com casas tradicionais construí-
das ao lado de encostas íngremes. Famosa 
pelos seus milagres, Panormitis é um local 
importante de peregrinação. Seguimos para 
o Santo Mosteiro de Taxiarchis. A sua facha-
da é dominada por uma das torres sineiras 
mais altas do mundo, em estilo barroco. O 
seu padroeiro, o Arcanjo Miguel, é uma figura 
milagrosa para os locais. Almoço. Regresso a 
Rodes. Jantar e alojamento.

4º DIA – RODES | KALLITHEA | PANAGIA 
TSAMPIKA | LINDOS | RODES
Visita às fontes termais de Kallithea, numa 
baía pitoresca. Seguimos para o Mosteiro 
Sagrado de Panagia Tsampikas, cuja vista é 
de tirar o fôlego. Guardamos o melhor para 
o final, Lindos. A sua Acrópole está construí-
da sobre uma rocha de 116 metros de altura, 
com as suas vielas pitorescas, edifícios de ar-
quitetura tradicional e o impressionante mar 
Egeu. Visita à Virgem de Lindos. Tempo livre. 
Almoço. Regresso a Rodes. Tarde livre. Jantar 
e alojamento.

5º DIA – RODES | CHALKI | RODES
Partida para o porto de Kamiros Skala para 
viagem de barco até à ilha de Chalkis, uma 
das mais pequenas e pitorescas do arquipé-
lago. Chegamos a Halki, a primeira ilha eco-
lógica da Grécia, famosa pelas suas praias 
maravilhosas e águas cristalinas. Almoço. 
Regresso de barco a Rodes, para participa-
ção numa aula de culinária tradicional grega 
com degustação dos pratos confecionados. 
Jantar e alojamento.

6º DIA – RODES | MOSTEIRO FILERMOS | 
ADEGA | MUSEU DAS ABELHAS | VALE DAS 
BORBOLETAS | RODES
Saída para descoberta das restantes belezas 
inconfundíveis de Rodes. A primeira paragem 
é o Mosteiro Filerimos, localizado numa pai-
sagem idílica. Na colina com o mesmo nome, 
encontramos o Mosteiro de Panagia, dedica-
do à Fonte da Vida. Seguimos para a região 
vinícola, para degustação de vinhos gregos. 
Partimos para visita guiada ao Museu das 
Abelhas, na área de Pastida, dividido em duas 
secções, uma sobre a história das espécies 
de abelhas e outra sobre os produtos rela-
cionados (ex: melikouni, feito à base de mel e 
de sementes de sésamo).  Continuamos para 
o Vale das Borboletas, atravessado pelo rio 
Pelekanos. Tempo livre. Almoço. Regresso a 
Rodes. Jantar e alojamento.

Vista junto à costa de Rodes, Grécia
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7º DIA – RODES (OU OPCIONAL: EXCUR-
SÃO A MARMARIS)
Dia livre, com alojamento no hotel em regime 
de tudo incluído.

Opcional: excursão a Marmaris - Turquia
Passeio de dia inteiro. Saída de barco até 
Marmaris, uma estância turca à beira-mar, 
localizada numa das cidades mais charmo-
sas da costa sul da Turquia. Esta localidade 
desenvolveu-se em torno do seu porto. Su-
gerimos uma visita ao bazar, famoso pelos 
seus produtos, ao Castelo dos Cruzados, às 
mesquitas ou aos banhos turcos (hammas). 
Regresso a Rodes. Jantar e alojamento.

8º DIA – RODES | CIDADE DE ORIGEM
Transfer para o aeroporto. Regresso, com es-
cala em cidade europeia. 

Mínimo de 25 participantes

// PREÇO
MAIO

Por pessoa em quarto duplo: 1.290€ 

JUNHO
Por pessoa em quarto duplo: 1.450€

SETEMBRO
Por pessoa em quarto duplo: 1.370€

4 A 11 OUTUBRO
Por pessoa em quarto duplo: 1.290€

11 A 18 OUTUBRO
Por pessoa em quarto duplo: 1.340€

 
Suplemento em quarto individual: 343€

Inclui:  passagens aéreas Lisboa | Cidade Eu-
ropeia | Rodes | Cidade Europeia | Lisboa, em 
voo regular da Aegean, com bagagem de po-
rão; taxas de aviação (111€); transfers; 7 noites 
de alojamento em hotel 4*; refeições: 7 almoços 

e 7 jantares, com bebidas incluídas; visitas: Ro-
des, Nestorideion, Trono de Hélios, Simi, Chal-
ki, Kallithea, Panagia Tsampika, Lindos, Mostei-
ro Filerimos, zona vinícola, Museu das Abelhas
e Vale das Borboletas; entradas: Nestorideion, 
Trono de Hélios, Palácio do Grão-Mestre, aula 
de dança, experiência culinária e bilhetes de 
barco; assistente acompanhante INATEL; se-
guro de viagem com cobertura COVID.
Não inclui: taxas de reserva (10€); taxas de ci-
dade (a pagar localmente); excursão a Marma-
ris; quaisquer serviços não mencionados.

O MELHOR DA 
ALEMANHA:   
DE BERLIM A MUNIQUE 
26 MAIO A 2 JUNHO 
PARTIDAS: LISBOA | PORTO | FARO | FUNCHAL

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | BERLIM
Formalidades de embarque em voo regu-
lar com destino a Berlim. Panorâmica pela 
capital da Alemanha, da qual destacamos a 
passagem pela zona de Berlim Ocidental, o 
Palácio de Charlottenburg, de estilo barroco, 
que deve o seu nome a Sophie Charlotte, es-
posa de Friedrich I, zona de Kurfürstendam 
com a Igreja comemorativa ou do Impera-
dor Guilherme I, o quarteirão de Tiergarten, 
Embaixadas, praça Sony e Potsdamer Platz, 
edifício da Filarmónica, Praça da Coluna da 
Vitória, Memorial do Holocausto, e ainda as 
Portas de Brandenburgo, magnífica estrutura 
neoclássica, baseada na entrada da Acrópole 
de Atenas. Jantar e alojamento.  
 
2º DIA – BERLIM
Dia dedicado à capital da Alemanha, com 
destaque para as grandes avenidas de Ber-
lim Oriental, ao estilo Estalinista, o centro de 
Berlim oriental, Check-point Charlie, e a To-
pografia do Terror, um museu a céu aberto 
que mostra os horrores e atrocidades nazis 

desde 1933 até a sua queda, em 1945. Junto 
a este museu encontra-se uma parte intacta 
do Muro de Berlim, que foi erguido durante a 
Guerra-fria. Continuamos para a Gendarmen-
markt, uma das mais belas praças de Berlim, 
passamos por Unter Den Linden, a célebre 
avenida “por debaixo das tílias”, traçada por 
Frederico Guilherme, onde destacamos a 
Ópera Estatal, a praça dos livros decadentes, 
a Igreja St. Hedwigs, a Universidade e o Ar-
senal de Armas. Continuamos para a Ilha dos 
Museus, situada nos afluentes do rio Spree. 
Almoço entre visitas. Tempo livre. Sugerimos 
subida à Torre da Televisão, a estrutura mais 
alta da cidade (364 metros) e a 2ª mais alta 
da Europa, ou passeio a pé pelo antigo bairro 
Nikolai (Nikolaiviertel). Jantar e alojamento.
 
3º DIA – BERLIM | POSTDAM | BERLIM
Saída para Potsdam, famosa pelos seus palá-
cios e zonas verdes, onde se realizou, a 17 de 
julho de 1945, a conferência entre Churchill, 
Truman e Estaline. Panorâmica pela cidade, 
passando pelo Bairro Holandês e pela Igre-
ja de S. Nikolai. Visita ao Palácio Cecilienhof, 
um dos mais belos complexos palacianos 
da Europa. Almoço entre visitas. Regresso a 
Berlim. Jantar numa típica cervejaria alemã. 
Alojamento.
 
4º DIA – BERLIM | LEIPZIG | DRESDEN
Saída para visita a Leipzig, com guia local, 
conhecida como a “cidade dos livros”, pelo 
grande número de editoras que têm a sua 
sede aqui. Destaca-se a antiga câmara muni-
cipal, a Bolsa de Valores e a igreja de São To-
más, onde se situa o túmulo de Bach. Almoço. 
Continuação da visita, destacando o Pavilhão 
do Carrilhão, a Ópera, a Catedral, o Castelo e 
a Galeria dos Mestres Antigos, que a tornou 
conhecida como a Florença do Elba. Jantar 
e alojamento.
 
5º DIA – DRESDEN | WÜRZBURG | RO-
THENBURG | NUREMBERGA
Partida para Würzburg, ponto de partida da 
Rota Romântica. Visita com guia local, onde 
se destacam a Residência, Património Cultu-
ral da UNESCO, a Fortaleza de Marienberg, a 
catedral, a Praça do Mercado e a Ponte Velha. 
Almoço. Continuamos para breve paragem 
em Rothenburg. Continuamos até Nurember-
ga. Jantar e alojamento.
 
6º DIA – NUREMBERGA | MUNIQUE
De manhã, visita guiada a Nuremberga, cida-
de que preserva perfeitamente a sua atmos-
fera medieval. Oportunidade para ver as mu-
ralhas medievais, a casa de Dürer, a Catedral 
de Nossa Senhora e o antigo hospital. Partida 
para Dinkesbühel, na Rota Romântica, com 
um dos centros mais bem preservados do 
final da Idade Média. Almoço. Continuamos 
para visita panorâmica de Munique, com es-
pecial destaque para a Marienplatz, centro 
arquitetónico e comercial de Munique. Con-
tinuamos pela Coluna de Maria, erigida em 
1638 para celebrar o fim da ocupação sueca 
durante a Guerra dos Trinta Anos, a Igreja de 
Nossa Senhora, o maior edifício gótico do Sul 
da Alemanha, a Fonte Richard-Strauss, o car-
rilhão de Glockenspeil e a Avenida Ludwings-
trasse. Continuamos pela Max Joseph Platz, Portas de Bradenburgo em Berlim, Alemanha
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uma grandiosa praça junto ao Palácio Real, 
com um conjunto de teatros que se enqua-
dram no edifício. Jantar e alojamento.
 
7º DIA – MUNIQUE | FUSSEN | MUNIQUE
Saída para Fussen, no sul da Baviera, junto 
aos Alpes, a apenas 5 kms da fronteira aus-
tríaca. Visita ao Castelo de Neuschwanstein, 
“novo cisne de pedra”, construído pelo Rei 
Luís II da Baviera na segunda metade do séc. 
XIX. Deve o seu nome à ópera de Wagner – 
Lohengrin, onde aparece o Cisne da Noite. 
Serviu de inspiração à Walt Disney para a cria-
ção do castelo da Cinderela. Almoço. Regres-
so a Munique, pela Rota Romântica do sul da 
Baviera, com passagem pela típica povoação 
de Oberammergau. Jantar e alojamento.

8º DIA – MUNIQUE | CIDADES DE ORIGEM
Tempo livre. Sugerimos visita ao Museu das 
Coleções Estatais de Antiguidades clássicas, 
à Gliptoteca de Munique, dedicada à preser-
vação do acervo de arte escultórica que per-
tenceu ao rei Luís I da Baviera, e ao Museu 
de Arte Egípcia, que acolhe uma das maiores 
coleções de todo o mundo. Transfer para o 
aeroporto para regresso.

Mínimo de 28 participantes

// PREÇO
PARTIDA DE LISBOA

Por pessoa em quarto duplo: 2.295€

PARTIDA DE PORTO
Por pessoa em quarto duplo: 2.370€

PARTIDA DE FARO 
Por pessoa em quarto duplo: 2.334€

PARTIDA DE FUNCHAL 
Por pessoa em quarto duplo: 2.348€

Suplemento em quarto individual: 418€

Inclui: passagens aéreas Lisboa ou Porto | Ber-
lim - Munique | Lisboa ou Porto, em voo TAP 
com bagagem de porão; taxas de aviação (Lis-
boa: 70€ e Porto: 98€); circuito em autocarro; 7 
noites de alojamento em hotéis de 3* e 4*; refei-
ções: 6 almoços e 7 jantares; entradas: Palácio 
de Cecilienhof e Palácio de Sanssouci em Pot-
sdam, Frauenkirche em Dresden, Castelo de 
Neuschwanstein; visitas: Berlim, Potsdam, Lei-
pzig, Dresden, Wurzburg, Rothenburg, Nurem-
berga, Munique, Fusse e Neuschwantein; guias 
locais em espanhol (ou português); assistente 
acompanhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de ci-
dade (a pagar localmente); quaisquer serviços 
não mencionados.

ITÁLIA A SUL:  
COSTA AMALFITANA 
4 A 11 JUNHO
PARTIDAS: LISBOA | PORTO | FARO | FUN-
CHAL | PONTA DELGADA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | NÁPOLES
Formalidades de embarque em voo com des-

e de origem vulcânica, tornou-se, nos últimos 
anos, um dos maiores centros termais do Me-
diterrâneo. Eclipsada injustamente pela vizi-
nha Capri, é um dos tesouros turísticos mais 
bem conservados pelos italianos. Seguimos 
em minibus para visita aos Jardins Poseidon, 
para dar um mergulho. Almoço e tempo livre 
na ilha.  Regresso a Nápoles. Jantar e aloja-
mento.
 
7º DIA – NÁPOLES | ROMA
Dia dedicado a Nápoles, a terceira maior ci-
dade italiana, terra de São Januário, protetor 
da peste e seu patrono. Além do Duomo, des-
tacamos a Capela de San Severo, onde se 
esconde uma das obras-primas da escultura 
do expressivo Barroco Napolitano: “Cristo 
velado”. Continuamos pelo centro histórico e 
vamos almoçar numa pizzaria típica. De tarde, 
visita panorâmica pela Piazza del Município, o 
Castel Nuovo e a Galeria Humberto I. Segui-
mos para Roma. Jantar e alojamento.
 
8º DIA – ROMA | CIDADES DE ORIGEM
De manhã, visita guiada à Roma Barroca. 
Passagem pela Fontana de Trevi, pela Piaz-
za Navona, com as suas fontes esculturais, e 
pela Piazza di Spagna, com a escadaria mo-
numental, coroada pela Igreja de Trinità dei 
Monti. Almoço livre. Transfer para o aeroporto 
de Roma. Regresso.

Mínimo de 28 participantes

// PREÇO
PARTIDA DE LISBOA

Por pessoa em quarto duplo: 1.863€

PARTIDA DE PORTO
Por pessoa em quarto duplo: 1.983€

PARTIDA DE FARO 
Por pessoa em quarto duplo: 1.979€

PARTIDA DE PONTA DELGADA 
Por pessoa em quarto duplo: 2.134€

PARTIDA DE FUNCHAL 
Por pessoa em quarto duplo: 2.174€

Suplemento em quarto individual: 257€

Inclui: passagens aéreas cidade de origem 
| Nápoles - Roma | cidade de origem, em voo 

tino a Nápoles. Transfer para o hotel. Jantar e 
alojamento.
 
2º DIA – NÁPOLES | POMPEIA | MONTE 
VESÚVIO | NÁPOLES 
De manhã, partida para excursão de dia com-
pleto, onde vemos os contornos do imponen-
te vulcão Vesúvio. Visita guiada a Pompeia, 
Património Mundial da UNESCO, um extraor-
dinário núcleo arqueológico e um documento 
essencial sobre a vida da antiguidade. Para 
compreendermos como viveram os seus ha-
bitantes há 2.000 anos, percorremos as ruas 
empedradas e entramos em algumas casas. 
Almoço, com prova de vinho local, no sopé do 
Monte Vesúvio. Regresso a Nápoles. Jantar e 
alojamento.

3º DIA – NÁPOLES | ILHA DE CAPRI | NÁ-
POLES 
Neste dia, seguimos em ferry para a ilha de 
Capri. Visita à ilha, com guia local, desde a 
Marina Grande até Anacapri. Almoço livre. 
Tarde livre. Regresso em ferry. Jantar e alo-
jamento.

4º DIA – NÁPOLES | COSTA AMALFITANA | 
AMALFI | NÁPOLES 
De manhã, partimos para a Costa Amalfitana, 
Património da UNESCO. Ao longo da viagem, 
contemplamos a costa, com os altos pare-
dões de rocha que contrastam com o azul 
profundo do Mediterrâneo e as lindas vistas 
da baía sorrentina. Paragem em Amalfi, que 
foi uma das principais Repúblicas Marítimas 
entre os sécs. X e XIII, com uma bela catedral 
que remonta ao séc. X. Almoço entre visitas. 
Prova de limoncello. Viagem de barco até 
Maiori para regresso. Jantar e alojamento.
 
5º DIA – NÁPOLES | CASERTA | NÁPOLES 
Visita matinal a fábrica especializada na pro-
dução de queijo mozzarella, onde vamos 
aprender mais sobre este produto. Prova de 
queijo e de um licor. Almoço em Caserta. Vi-
sita ao Palácio Real de Caserta, de estilo bar-
roco, encomendado pelo rei Carlos VII para 
servir de centro administrativo e cortesão do 
novo Reino de Nápoles. Regresso a Nápoles. 
Jantar e alojamento.
 
6º DIA – NÁPOLES | ILHA DE ISCHIA | NÁ-
POLES 
Excursão de dia completo. Seguimos em ferry 
para a ilha de Ischia, localizada no Mar Tirreno 

Barcos na Marina Grande, ilha de Capri, Itália
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Mínimo de 28 participantes

// PREÇO
Por pessoa em quarto duplo: 2.380€

Suplemento em quarto individual: 424€

Inclui: passagens aéreas cidade de origem | Du-
blin | cidade de origem, em voo TAP com a ba-
gagem de porão; taxas de aviação (Lisboa: 47€); 
circuito em autocarro; 6 noites de alojamento 
em hotéis 4*; refeições: 5 almoços e 6 jantares; 
entradas: Catedral de St Christchurch, Castelo 
de Cashel, destilaria Middleton, Castelo de Bun-
ratty, Folk Park, Penhascos de Moher, Abadia de 
Kylemore, Calçada dos Gigantes, Museu do Ti-
tanic, Guinness Storehouse, Castelo Malahide e 
destilaria de Jameson; assistente acompanhan-
te INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de ci-
dade (a pagar localmente); quaisquer serviços 
não mencionados.

OS INCRÍVEIS  
FIORDES DA NORUEGA 
COM MINI-CRUZEIROS 
24 JUNHO A 1 JULHO 
PARTIDAS: LISBOA | PORTO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | OSLO
Formalidades de embarque em voo com des-
tino a Oslo. Transfer para o hotel. De tarde, 
visita à Península de Bygdoy, ao Museu Viking 
de Oslo, ao Museu do Barco Polar Fram e, por 
último, ao Museu Nórdico de Arte Popular ao 
ar livre. Jantar e alojamento no hotel.
 
2º DIA – OSLO | REGIÃO DOS FIORDES
Saída pelas margens do maior lago da Norue-
ga, o Mjosa. Continuação pelo Vale de Gu-
dbransdal até Lillehammer, cidade anfitriã dos 
Jogos Olímpicos de Inverno de 1994. Almoço 
e continuação para a Região dos Fiordes, na 
zona do fiorde de Olden ou Loen. Jantar e alo-
jamento no hotel.
 
3º DIA – REGIÃO DOS FIORDES | GEIRAN-
GER | REGIÃO DOS FIORDES
Embarque num minicruzeiro pelo Storfjord e 
num cruzeiro pelo Geiranger, com a impres-
sionante cascata das Sete Irmãs, classificada 
como Património da Humanidade pela UNES-
CO. Desembarque e continuação até ao im-
pressionante Glaciar de Briksdal, situado no 
Parque Nacional de Jostedalsbreen. Depois 
do almoço, caminhada em comunhão com 
a natureza, rodeado de montanhas, casca-
tas e uma riquíssima vegetação, até chegar à 
língua do glaciar. Regresso ao hotel, jantar e 
alojamento.
 
4º DIA – REGIÃO DOS FIORDES | SOGNEF-
JORD | BERGEN
Passeio de barco pelo Sognefjord, também 
conhecido como “Fiorde dos Sonhos”, o se-
gundo maior do mundo. Almoço e continua-
ção até Bergen, passando pelo Vale de Voss. 
Visita panorâmica ao velho porto de Bryggen 
e ao antigo bairro de comerciantes da Liga 
Hanseática, com as suas construções típicas 
de madeira. Subida, em funicular, à colina de 
Floyfjellet, a partir da qual pode contemplar 

TAP com bagagem de porão; taxas de aviação 
(Lisboa: 55€, Porto: 83€, Faro: 82€, Funchal: 
85€ e Ponta Delgada: 78€); circuito em auto-
carro; 7 noites de estadia em hotéis 4*; refei-
ções: 4 almoços e 7 jantares; visitas: Pompeia e 
zona do Vesúvio, Capri (meio-dia), Costa Amal-
fitana (dia inteiro), fábrica de mozzarella e de-
gustação, Palácio de Caserta, Ischia, Nápoles 
(inclui panorâmica),  Roma Barroca  (meio dia); 
entradas: Jardins de Poseidon, Capela de San 
Severo,  ferry e minibus em Capri, autocarro 
local para a Costa Amalfitana, barco de Amalfi-
-Maiori;  ferry para Ischia; prova de vinho local e 
de limoncello; auriculares; guia local; assistente 
acompanhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de ci-
dade (a pagar localmente); quaisquer serviços 
não mencionados.

IRLANDA    
A ILHA ESMERALDA 
5 A 11 JUNHO
PARTIDA: LISBOA 

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | DUBLIN
Formalidades de embarque em voo regular 
com destino a Dublin. Visita panorâmica à ci-
dade. Visita à Catedral da Santíssima Trinda-
de, ou Christ Church Cathedral. Almoço entre 
visitas. Jantar e alojamento em hotel 4*.
 
2º DIA – DUBLIN | TIPPERARY
Saída para visita a Dublin. Destaque para 
os jardins, monumentos e os edifícios mais 
interessantes e emblemáticos da cidade: o 
Castelo de Dublin, a Catedral de S. Patrí-
cio, a O’Connell Street, o Trinity College e 
Temple Bar, a zona mais boémia da cidade. 
Almoço em restaurante entre as visitas. Se-
guimos para Tipperary. Jantar e alojamento 
em hotel 4*. 
 
3º DIA – TIPPERARY | CASHEL | MIDDLE-
TON | CORK
Saída para Cashel. Visita a um dos principais 
monumentos da Irlanda – a Rock of Cashe. 

Continuamos para Middleton, onde visitamos 
uma destilaria. Continuação para visita pano-
râmica a Cork, com especial destaque para 
a rua de S. Patrício, a Câmara Municipal, a 
Catedral Católica de Sta. Maria e a Catedral 
da Igreja da Irlanda. Almoço entre as visitas. 
Jantar e alojamento em hotel 4*.

4º DIA – CORK | CASTELO BUNRATTY | 
MOHER | GALWAY
Partimos para visita ao Castelo Bunratty. Vi-
sitamos também o Bunratty Folk Park. Conti-
nuação para os Penhascos de Moher. Almoço 
em restaurante entre as visitas. Continuação 
para Galway. Jantar e alojamento em hotel 4*.
 
5º DIA – GALWAY | CONNEMARA | KYLE-
MORE | DONEGAL
Visita panorâmica de Galway. Seguimos para 
a região de Connemara, famosa pelo seu 
romantismo e pela sua inalterável beleza. A 
norte, deparamo-nos com um cenário ver-
dadeiramente espetacular, o porto de Killary. 
Continuação e visita à Abadia de Kylemore. 
Almoço em restaurante entre as visitas. Con-
tinuação para Donegal. Jantar e alojamento 
em hotel 4*.
 
6º DIA – DONEGAL | CALÇADA DOS GIGAN-
TES | BELFAST
Saída para visita à Calçada dos Gigantes, 
constituída por mais de 37.000 colunas de 
basalto, formadas há mais de 60 milhões de 
anos. Almoço em restaurante. Continuação 
para Belfast. Saída para jantar em restauran-
te, seguido de espetáculo de música e dan-
ças tradicionais irlandesas. Regresso para 
alojamento no hotel 4*.
 
7º DIA – BELFAST | DUBLIN | CIDADES DE 
ORIGEM
Visita a Belfast, situada ao longo do rio Lagan. 
Especial destaque para a Câmara Municipal, 
edifício renascentista datado de 1906, a Ópe-
ra, a Catedral de Santa Ana, a Quenn’s Uni-
versity e os estaleiros navais Harland & Wolf, 
Titanic Dock’s & Pumphouse. Almoço em res-
taurante. Regresso.

Falésias de Moher (Cliffs of Moher), Irlanda
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impressionantes vistas da cidade e do seu 
fiorde. Jantar e alojamento.
 
5º DIA – BERGEN | STAVANGER
Manhã livre. Visita (opcional) à casa de Ed-
vuard Grieg, situada num promontório sobre 
o Lago Nordas, um dos locais mais bonitos da 
região, e de Gamla Bergen, um interessante 
museu ao ar livre, onde se encontram 40 ca-
sas em madeira, numa referência à arquitetu-
ra e vida quotidiana do séc. XVIII ao XX. Almo-
ço livre. Aproveite para experimentar algumas 
das alternativas que o famoso mercado do 
peixe lhe oferece. De tarde, saída pela Rota 
Atlântica, atravessando, em ferry, os fiordes 
de Bjöna e Bokna, as Ilhas de Rennesoy e os 
túneis submarinos de Rennfast até chegar a 
Stavanger. Jantar e alojamento no hotel.
 
6º DIA – STAVANGER
Pela manhã, excursão ao Fiorde de Lyse. Pas-
seio de barco. Regresso a Stavanger. Almoço 
livre. Sugerimos um passeio por esta cidade, 
que, com bairros e edifícios construídos em 
madeira branca, é detentora do encanto es-
pecial. Stavanger é o ponto de partida para 
ver o Prekestolen, mais conhecido pelo Púlpi-
to. É o cenário mais característico de todos os 
fiordes. Jantar e alojamento no hotel.

Esta visita opcional pode ser efetuada de 
duas maneiras:
1 – A seguir ao passeio de barco, para os mais 
aventureiros e em boa forma física, possibi-
lidade de efetuar passeio de montanha (RT 
14 Km). Necessário calçado apropriado, boa 
forma física e, em qualquer caso, ótimas con-
dições atmosféricas. 
2 – Ou pode também ser efetuada em heli-
cóptero.  
O custo destas duas visitas está dependente 
do número pessoas, das condições atmos-
féricas e da disponibilidade de helicópteros, 
pelo que só podemos confirmar localmente.

7º DIA – STAVANGER | OSLO 
Saída para Oslo, desfrutando das paisagens 
espetaculares do sul da Noruega. Almoço 
no percurso. Chegada à capital norueguesa, 

transfer para o hotel. Tempo livre. Esta cida-
de combina a natureza, representada pelo 
seu fiorde, e espaços verdes, com a cultura 
presente nos numerosos museus que nos 
apresentam os costumes e tradições norue-
guesas. Jantar e alojamento no hotel.

8º DIA – OSLO | CIDADES DE ORIGEM
Visita panorâmica pela City of Tigers, onde 
pode observar o Parque Frogner e as escul-
turas de granito e bronze materializadas por 
Gustav Vigeland, na 1ª metade do séc. XX. 
Destaque para um impressionante bloco de 
granito com cerca de 17 metros de altura, 
onde aparecem esculpidas mais de 100 figu-
ras humanas entrelaçadas. Passamos pela 
animada rua Karl-Johäns, pela Câmara Muni-
cipal, pelo Castelo de Akershus, pelo Palácio 
Real e pelo Parlamento. Regresso.

Mínimo de 30 participantes

// PREÇO
PARTIDA DE LISBOA

Por pessoa em quarto duplo: 2.355€

PARTIDA DO PORTO
Por pessoa em quarto duplo: 2.350€ 

Suplemento em quarto individual: 447€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Porto | Oslo | 
Lisboa ou Porto, em classe turística, com a ba-
gagem de porão; taxas de aviação (Lisboa: 44€ 
e Porto: 71€); 7 noites de alojamento em hotéis 
de 3* e 4*; refeições: 4 almoços e 7 jantares; 
entradas: mini cruzeiro no Strorfjord, cruzeiro 
pelo Geiranger, glaciar de Briksdal com cami-
nhada, passeio de barco no Sognefjord, subida 
em funicular à colina de Floyfjellet, ferrys nos 
fiordes de Bjöna, Bokna e Ilhas de Rennesoy, 
túnel submarino de Rennfast, passeio de barco 
no Fiorde de Lyse, Museus Viking, barco Po-
lar Fram e Nórdico de Arte Popular ao ar livre; 
guias locais em português (ou espanhol); assis-
tente acompanhante INATEL; seguro de viagem 
com cobertura COVID.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de ci-
dade (a pagar localmente); quaisquer serviços 
não mencionados.

POLÓNIA ESSENCIAL 
9 A 15 JULHO
PARTIDA: LISBOA

1º DIA – CIDADE DE ORIGEM | VARSÓVIA
Formalidades de embarque em voo com des-
tino a Varsóvia, via cidade europeia. Panorâ-
mica pelos principais pontos de interesse de 
Varsóvia. Jantar e alojamento no hotel.
 
2º DIA – VARSÓVIA
Visita à capital da Polónia, passando pela ci-
dade Velha, Património da Humanidade pela 
UNESCO desde 1980, a Catedral de S. João 
Batista, a Praça do Mercado, a Praça do Cas-
telo Real, a Via Real, o Memorial do Gheto 
Judaico, o Monumento da Revolta de Varsó-
via e o Parque Lazienki, com o monumento a 
Chopin. Almoço. Tarde livre. Sugerimos que 
desfrute desta encantadora cidade. Jantar e 
alojamento.
 
3º DIA – VARSÓVIA | LUBLIN | ZAMOSC
Partida para Lublin, banhada pelo rio Zimnica. 
Foi parcialmente destruída durante a II Guerra 
Mundial e o seu castelo foi utilizado como pri-
são pela Gestapo. Destacamos a Capela da 
Santíssima Trindade, com ricos frescos me-
dievais. Almoço.  Saída para Zamosc, exem-
plo único de cidade renascentista na Europa 
Central. Jantar e alojamento.
 
4º DIA – ZAMOSC | LANCUT | CRACÓVIA
Visita panorâmica pelos principais pontos da 
cidade. Desde 1992, o seu centro histórico foi 
considerado Património da Humanidade pela 
UNESCO. Destaque para a Praça do Mercado 
Grande, com os seus inúmeros edifícios, mis-
turando tradições arquitetónicas da Europa 
Central e Italianas. Partida para Lancut. Almo-
ço. Visita ao Castelo. Continuação para Cra-
cóvia, classificada como Património da Hu-
manidade pela UNESCO, antiga capital e sede 
episcopal da Polónia. Jantar e alojamento.
 
5º DIA – CRACÓVIA | MINAS DE SAL DE 
WIELICZKA | CRACÓVIA
Visita histórico-monumental à cidade onde 
estudou o Papa João Paulo II, com destaque 
para o Castelo, a Catedral de Wawel, a Praça 
do Mercado, a Igreja de Stª Maria e a Universi-
dade Jagellonian. Almoço. Continuação para 
as Minas de Sal de Wieliczka, Património da 
Humanidade pela UNESCO, um inimaginável 
mundo de túneis, lagos e capelas com escul-
turas de sal. Regresso a Cracóvia. Jantar com 
concerto de música Klezmer. Alojamento.
 
6º DIA – CRACÓVIA | AUSCHWITZ | CRACÓ-
VIA
Partida para Oswiecim, para uma visita ao an-
tigo campo de concentração nazi de Ausch-
witz-Birkenau, que funcionou entre 14 de julho 
de 1940 e 27 de janeiro de 1945. Na realida-
de, Auschwitz abrangia um conjunto de três 
campos principais – Oswiecim, Brzezinka e 
Monowice, com 39 campos de menor dimen-
são nas redondezas, onde pereceram mais 
de 4 milhões de pessoas. Almoço. Regresso 
a Cracóvia. Jantar e alojamento.Igreja subterrânea nas minas de sal de Wieliczka, Polónia
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7º DIA – CRACÓVIA | CIDADE DE ORIGEM
Tempo livre. Regresso. 

Mínimo de 28 participantes

// PREÇO
Por pessoa em quarto duplo: 1.379€

Suplemento em quarto individual: 236€

Inclui: passagens aéreas Lisboa | Varsóvia 
- Cracóvia | Lisboa, em voo Lufthansa, com 
bagagem de porão; taxas de aviação (210€); 
circuito em autocarro; 6 noites de alojamento 
em hotéis 4*; refeições: 5 almoços e 6 jantares 
(um deles com concerto Klezmer), com água in-
cluída; entradas: Castelo de Lancut, Basílica de 
Sta Maria, Catedral de Wawel (sem acesso tú-
mulos) em Cracóvia, Mina de Sal em Varsóvia, 
Lublin, Zamosc, Museu Auschwitz-Birkenau, 
Mina de Sal Wieliczka; guias locais em portu-
guês (ou espanhol); áudio-guias em Auschwitz; 
assistente acompanhante INATEL; seguro de 
viagem com cobertura COVID.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de ci-
dade (a pagar localmente); quaisquer serviços 
não mencionados.

O CHARME   
DE UM ANTIGO  
IMPÉRIO EUROPEU 
10 A 17 JULHO 
PARTIDAS: LISBOA | PORTO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | VENEZA | 
TRIESTE | PORTOROZ
Chegada a Veneza. Almoço em restaurante.  
Seguimos para Trieste, cidade principal da 
região de Friuli-Veneza Júlia e historicamente 
associada ao período do governo austríaco. 
Visita guiada, percorrendo um itinerário espe-
cial dos lugares que ilustram o período áureo 
dos Habsburgos. Partida para Portoroz, na 
Eslovénia, na Ístria. Jantar e alojamento em 
hotel junto ao mar.

2° DIA – IZOLA | ROVINJ | PULA | OPATIJA 
Saída para Rovinj, na costa do Adriático, onde 
observamos a Cidade Velha. Almoço em res-
taurante. Continuação para Pula. Aqui encon-
tramos uma das mais imponentes arenas ro-
manas. Continuação para Opatija, conhecida 
estância turística com elegantes edifícios Art 
Nouveau e jardins sobre o mar. Jantar e alo-
jamento. 
 
3º DIA – OPATIJA | PARQUE NACIONAL DE 
PLITVICE | ZAGREB 
Continuação da viagem para o interior da 
Croácia. Almoço em restaurante. Visita guiada 
aos lagos Plitvice. O Parque Nacional Plitvice 
é umas das joias naturais croatas, classificado 
como Património Mundial da UNESCO. Conti-
nuação para Zagreb. Jantar e alojamento.

4° DIA – ZAGREB 
Visita a Zagreb, capital da Croácia, dividida 
em Cidade Alta e Cidade Baixa. Podemos 
observar a Catedral de Assunção, com vista 
para a Praça Kaptol, o Portão de Pedra e a 
Igreja de São Marko. Almoço em restaurante. 
Tarde livre. Jantar e alojamento.

5° DIA – ZAGREB | MARIBOR | GRAZ 
Saída para Graz, com paragem em Maribor, 
na Eslovénia. Tempo livre. Sugerimos passeio 
pelo centro histórico. Almoço livre em Graz. 
Visita guiada a esta cidade universitária, na 
qual se destacam a antiga fortaleza com a 
Torre do Relógio e o centro histórico com a 
bela Praça Principal. Jantar e alojamento.

6° DIA – GRAZ | KLAGENFURT | LIUBLIANA 
De manhã, visita ao majestoso Castelo 
Eggenberg, o palácio barroco mais famoso e 
importante da Estíria, considerado Património 
Mundial da UNESCO. Saída para Klagenfurt, 
cidade principal de Caríntia. Almoço em res-
taurante. Passeio com guia pelo centro histó-
rico, que envolve a Praça Nova com a Fonte 
do Dragão, símbolo da cidade. Continuação 
para Liubliana. Jantar e alojamento.

7° DIA – LIUBLIANA | TREVISO
Saída para visita guiada a Liubliana, capital da 
Eslovénia, com pequenas pontes que ligam o 
centro e monumentos Barrocos e Art Nou-
veau. Almoço em restaurante. Partida para 
a costa eslovena. Paragem para visitar, com 
áudio-guia, as enormes grutas de Postojna, 
que abrigam inclusive uma sala de concertos 
com capacidade para cerca de 10.000 pes-
soas! Continuação para a Treviso. Jantar e 
alojamento.

8° DIA – TREVISO | AEROPORTO DE VENE-
ZA | CIDADES DE ORIGEM
Manhã dedicada a Treviso, onde encontra-
mos pura história, seja pelas suas constru-
ções medievais, seja por suas ruelas estrei-
tas repletas de antigas casas. Visita guiada, 
incluindo a entrada na Catedral dedicada ao 
Apóstolo São Pedro. Degustação de dois vi-
nhos da região vitivinícola de Valdobbiadene, 
onde se produz o famoso e saboroso Prosec-
co. Almoço em restaurante. Transfer para o 
aeroporto. Regresso.

Mínimo de 26 participantes

// PREÇO 
PARTIDA DE LISBOA

Por pessoa em quarto duplo: 1.978€

PARTIDA DO PORTO
Por pessoa em quarto duplo: 1.960€

Suplemento em quarto individual: 306€

Inclui: passagens aéreas Lisboa ou Porto | Ve-
neza | Lisboa, em voo TAP, com bagagem de 
porão; taxas de aviação (Lisboa: 47€ e Porto: 
77€); circuito em autocarro; 7 noites de aloja-
mento em hotéis de 4*; refeições: 7 almoços e 
7 jantares; entradas: Lagos Plitvice, Palácio de 
Eggenberg e Grutas Postojna (com áudio-guia); 
visita com degustação de 1 vinho de Valdob-
biadene; guias locais; guia-intérprete INATEL; 
seguro de viagem com cobertura COVID.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de ci-
dade (a pagar localmente); quaisquer serviços 
não mencionados.

ESCAPADA  
BELGA //NOVIDADE  
18 A 20 AGOSTO
PARTIDA: LISBOA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | BRUXELAS
Formalidades de embarque em voo com des-
tino a Bruxelas. Passeio panorâmico pelos 
principais pontos de interesse, com destaque 
para o Atomium, Edifícios Comunitários, Par-
que do Cinquentenário, Palácio Real e Praça 
dos Palácios. Almoço. Visita a pé à Gran-
de Praça, Património da Humanidade pela 
UNESCO, uma das mais bonitas do mundo, 
com as antigas casas das corporações e a 
Câmara. Visita ainda ao monumento dedi-
cado ao pequeno Julião – Manneken Pis – o 
símbolo mais famoso da cidade. Jantar e alo-
jamento em hotel 3*.

Vista aérea dos lagos no Parque Nacional Plitvice, Croácia
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2º DIA – BRUXELAS | BRUGES | BRUXELAS
Saída de comboio para Bruges. Caminhada 
matinal nesta cidade flamenga, com o seu 
urbanismo de reminiscências medievais e o 
pormenor da arquitetura gótica. Visita guiada 
ao centro histórico, onde se destacam a Ca-
tedral Gótica de São Salvador e a Praça do 
Grote Markt. Cruzeiro nos canais, de onde 
podemos admirar o coração da cidade de 
outro ponto de vista. Regresso de comboio a 
Bruxelas. Jantar e alojamento.

3º DIA – BRUXELAS | ANTUÉRPIA | LOU-
VAIN - MUSEU HERGÉ | CIDADE DE ORI-
GEM
Partida para visita panorâmica a Antuérpia, 
onde destacamos a Praça do Grote Markt, a 
Câmara Municipal e a Fonte Brabo. Almoço 
em restaurante local. Visita à catedral em es-
tilo Gótico, famosa pela sua agulha e obras 
do pintor Rubens. Partida para Louvain, onde 
visitamos o Museu Hergé, um convite a uma 
viagem pela vida do criador das inspiradoras 
Aventuras de Tintim. Transfer para o aeropor-
to de Bruxelas. Regresso. 

Mínimo de 25 participantes

// PREÇO
Por pessoa em quarto duplo: 976€

Suplemento em quarto individual: 115€

Inclui: passagens aéreas Lisboa | Bruxelas | 
Lisboa ou Porto, em voo TAP, com bagagem 
de porão; taxa de aviação (Lisboa: 60€); cir-
cuito em autocarro; 2 noites de alojamento em 
hotel de 3*; refeições: 3 almoços e 2 jantares; 
entradas: Catedral de Antuérpia, Museu Hergé, 
comboio Bruxelas-Bruges e regresso (em 2ª 
classe) e cruzeiro em Bruges; auriculares; guias 
locais em português (ou espanhol); assistente 
acompanhante INATEL; seguro de viagem com 
cobertura COVID.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de ci-
dade (a pagar localmente); quaisquer serviços 
não mencionados.

SEGREDOS EUROPEUS: 
ALBÂNIA, MACEDÓNIA 
E KOSOVO //NOVIDADE 
22 A 29 AGOSTO
PARTIDA: LISBOA

1º DIA – CIDADE DE ORIGEM | TIRANA
Formalidade de embarque em voo com desti-
no a Tirana, via cidade europeia. Cidade fun-
dada em 1614 por Solimão Paxá, que se tor-
nou capital da Albânia em 1920. Transfer para 
o hotel. Jantar e alojamento.

2º DIA – TIRANA | DURRËS | TIRANA
Visita panorâmica à capital, passando pela 
Avenida Principal, a Praça Skender Bey, a 
Mesquita Ethem Bey, o Museu Nacional. Al-
moço. Saída para Durrës, uma das mais an-
tigas cidades romanas do Mediterrâneo, o 
maior porto da Albânia. Visita panorâmica a 
pé. Tempo livre. Regresso a Tirana. Jantar e 
alojamento.

3º DIA – TIRANA | BERAT | VLORE | TIRANA
Saída para Berat, cidade protegida pela 
UNESCO, onde observamos, na parte alta, o 
castelo com as suas casas características e 
o Museu de Ícones, e, na parte baixa, o seu 
centro medieval e alguns dos mais belos 
exemplos de igrejas bizantinas e mesquitas 
otomanas. Continuamos para Vlore, onde foi 
declarada a independência do Império Oto-
mano em 28 novembro 1912. Almoço entre 
as visitas. Regresso a Tirana. Jantar e aloja-
mento.

4º DIA – TIRANA | KRUJE | SHKODER | TI-
RANA
Partida para Kruje, uma cidade medieval de 
grande importância histórica para a Albânia, 

chegando no séc. XII a ser a sua capital. Visi-
ta ao Museu Skanderberg, localizado dentro 
das muralhas do castelo, e ao bazar de estilo 
Otomano. Almoço. Seguimos para Shkoder, 
umas das cidades mais antigas dos Balcãs, 
outrora capital do estado de Ilíria. Visita ao 
Castello Rozafa. Tempo livre. Regresso a Ti-
rana. Jantar e alojamento.

5º DIA – TIRANA | OHRID | SKOPJE
Partida via Elbasan, para Ohrid, nas margens 
do lago com o mesmo nome. É Património da 
UNESCO e um dos marcos religiosos mais 
importantes dos Balcãs. Visita à Igreja de 
Santa Sofia, do séc. XI, com os seus frescos 
Bizantinos, e à Igreja de S. Clemente com o 
seu ícone da Anunciação. Almoço. Visita ao 
Mosteiro de S. Naum, que foi construído nas 
margens sul do lago. Seguimos para Skopje, 
capital da Macedónia. Jantar e alojamento.

6º DIA – SKOPJE  
Visita a Skopje, passando pela Praça princi-
pal Ploscad Macedonia, a casa memorial da 
Madre Teresa, o Forte Kale, a Igreja de S. Sal-
vador com os seus ícones, o antigo bazar e a 
ponte de Pedra. Tempo livre. Almoço. Saída 
para o sopé da Montanha Vodno, para visita 
do Mosteiro de S. Pantaleão, onde se encon-
tram frescos do período Bizantino. Regresso 
a Skopje. Jantar e alojamento.

7º DIA – SKOPJE | PRISTINA
Partida para o Kosovo. No percurso, visita ao 
Mosteiro Gracanica, Património da Humani-
dade da UNESCO. Representa o peso da tra-
dição do Bizantino na Sérvia com um toque 
de Renascentismo. Seguimos para Pristina, 
com almoço em circuito. Visita panorâmica 
pelo antigo Bazar, Mesquita de Pedra, Torre 
do Relógio, a Grande Mesquita – Sultão Meh-
met Fatih, Haman (banhos públicos turcos), o 
Boulevard Madre Teresa e a Biblioteca Nacio-
nal. Jantar e alojamento.

Vista sobre o Lago Ohrid, Albânia
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8º DIA – PRISTINA | CIDADE DE ORIGEM
Transfer para o aeroporto. Formalidades de 
embarque em voo com destino a Lisboa, via 
cidade europeia. 

Mínimo de 29 participantes

// PREÇO
Por pessoa em quarto duplo: 1.918€

Suplemento em quarto individual: 329€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Cidade Eu-
ropeia | Tirana e Pristina | Cidade Europeia | 
Lisboa, em voos Lufthansa em classe turísti-
ca, com  bagagem de porão; taxas de aviação 
(247€); circuito em autocarro; transfers; 7 noites 
de alojamento em hotéis de 4*; refeições: 6 al-
moços e 7 jantares; visitas: Tirana, Berat, Vlore, 
Kruje, Shkoder, Skopje, Ohrid e Pristina; entra-
das: Museu Nacional de Tirana, Castelo Kruje, 
Museu Skenderberg, Museu Rozafa no Castelo 
Shkoder, Museu Onuri em Berat, Igrejas Sta. 
Sofia, S. Clemente e S. Naum no Lago Ohrid, 
Igreja S. Salvador e Mosteiro S. Pantaleão em 
Skopje; guia local em português (ou espanhol);  
assistente acompanhante INATEL; seguro de 
viagem com proteção COVID.
Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às re-
feições; quaisquer serviços não mencionados.

MALTA E SICÍLIA:  
AS ILHAS PRIMAS  
//NOVIDADE 
19 A 29 SETEMBRO
PARTIDA: LISBOA

1º DIA – CIDADE DE ORIGEM | CATÂNIA
Formalidades de embarque em voo regular 
Luftansa com destino a Catânia, via cidade 
europeia. Jantar e alojamento em hotel 4*.

2º DIA – CATÂNIA | MONTE ETNA | TAORMI-
NA | CATÂNIA
Saída para visita ao Monte Etna (sujeito às 
condições meteorológicas), o vulcão ativo 
mais alto da Europa. A 1800m pode desfrutar 
de uma espetacular vista sobre toda a Sicília, 
antes de chegar aos Monti Silvestri. Almoço 
em restaurante local no sopé do vulcão com 
degustação de vinho local. Continuação para 
Taormina, conhecida por Pérola do Mar Jóni-
co, localiza-se no alto do monte Tauro e com 
vista para vulcão Etna. Regresso a Catânia. 
Jantar e alojamento.

3º DIA – CATÂNIA | PIAZZA ARMERINA | PA-
LERMO
Saída para Piazza Armerina com almoço em 
casa rural. Visita à Villa Romana del Casale, 
famosa pela sua coleção de mosaicos que 
representam os usos e costumes da época. 
Continuação para Palermo. Jantar e aloja-
mento.

4º DIA – PALERMO | MONREALE | PALER-
MO
Saída para Monreale. Visita à Catedral e ao 
Claustro Beneditino. Regresso a Palermo e 
breve visita panorâmica. Almoço em restau-
rante local. Passeio pelo centro histórico, vi-
sitando seus principais encantos, tais como 
a Capela Palatina, a Catedral de Palermo, a 
Piazza Pretotira, los Quattro Cantti e a igreja 
normanda da Martorana. Jantar e alojamento.

5º DIA – PALERMO | ERICE | TRAPANI | 
AGRIGENTO
Saída para Erice, povoação medieval com 
muitos traços sicilianos. Continuação pela 
parte ocidental da Sicília, visitando as sali-
nas de Trapani. Almoço em restaurante local. 
Continuação para Agrigento, “a mais bela ci-
dade dos mortais”. Jantar e alojamento.

6º DIA – AGRIGENTO | SIRACUSA | NOTO/
RAGUSA
Visita a Agrigento, fundada por Dédalo, que, 
segundo a lenda, criou asas para si e para o 
seu filho Ícaro. Visita ao Vale dos Templos, 
região de antigas construções gregas, com 
ruínas de templos dóricos, incluindo o Tem-
plo de Juno e da Concórdia, de Héracles, de 
Zeus, de Castor e de Polux. Almoço entre vi-
sitas. Continuação para a Siracusa, um dos 
centros arqueológicos de maior importância 
em todo o mundo. Visita, a pé, com destaque 
para a Catedral, com a sua fachada barroca, 
o Templo de Apolo, com as suas colunas mo-
nolíticas, o Palácio Beneventano del Bosco e 
a bela Fonte Aretuza. Continuação para Noto/
Ragusa, para jantar e alojamento.

7º DIA – NOTO/RAGUSA | POZZALLO | MAL-
TA | ST JULIAN’S
Tempo livre. Ferry para a Ilha de Malta (Pozzal-
lo/Valletta 1h45). Almoço em restaurante. Se-
guimos para St. Julian’s. Jantar e alojamento.

8º DIA – ST JULIAN’S | LA VALLETTA | ST 
JULIAN’S
Visita a La Valletta, aos jardins conhecidos 
como Barracca Superior, com uma panorâ-
mica do Grande Porto. Continuação para a 
Catedral de São João Batista, com o famoso 
quadro de Caravaggio. Visita ao museu e pas-
seio pelo centro da cidade. Almoço em res-
taurante local. Tarde livre. Jantar e alojamento

9º DIA – ST JULIAN’S | MEDINA | RABAT | 
MOSTA | ST JULIAN’S
Saída para visita a Malta, dominada pela anti-
ga cidadela de Medina. Passeando pelas ruas 
estreitas da “Cidade do Silêncio” descobrem-
-se diferentes estilos arquitetónicos. Saída 
pela Porta Grega e visita às catacumbas cris-
tãs de Rabat e às escarpas de Dingli. Passeio 
pelos Jardins de Santo António. Visita ao cen-
tro artesanal de Ta’ Qali e à Igreja de Mosta, 
com uma impressionante cúpula. Almoço em 
restaurante. Jantar e alojamento.

10º DIA – ST JULIAN’S | AS TRÊS CIDADES 
| ST JULIAN’S
Visita à zona do Grande Porto conhecida 
como “As 3 Cidades” – Vittoriosa, Cospicua e 
Senglea. Almoço em restaurante. Panorâmica 
de Cospicua e, em Vittoriosa, passeio pelas 
suas ruas estreitas. Embarque numa dgahjsa, 
embarcação típica maltesa, para um minicru-
zeiro ao redor das coloridas enseadas. Conti-
nuação para os Jardins de Senglea situados 
na ponta da península desde onde pode dis-
frutar de uma vista de 360º do Grande Porto, 
incluindo o Forte de São Ângelo. Tarde livre. 
Jantar e alojamento.

11º DIA – ST JULIAN’S | MARSAXLOKK | CI-
DADE DE ORIGEM
Se há um lugar que condensa a essência de 
Malta, esse lugar é Marsaxlokk, uma vila de 
pescadores. Os seus barcos coloridos atraca-
dos no porto e o seu mercado de peixe são uma 
das imagens mais famosas da ilha. Almoço em 
restaurante local. Formalidades de embarque 
em voo para Lisboa, via cidade europeia.

Mínimo de 30 participantesVista para o mar em Taormina, Sicília, Itália
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// PREÇO
Por pessoa em quarto duplo: 2.771€

Suplemento em quarto individual: 544€

Inclui: passagens aéreas Lisboa | Sicília - Malta 
| Lisboa, em voo Lufthansa, com escalas, com 
bagagem de porão; taxas de aviação (274€); cir-
cuito em autocarro; 10 noites de alojamento em 
hotéis 4*; refeições: 10 almoços e 10 jantares; 
entradas: Teatro Romano Taormina, Villa Ro-
mana del Casale, Duomo Moreale,  Capela Pa-
latina, Catedral de Palermo, Vale dos Templos, 
Catedral de São João Batista, Catacumbas de 
Rabat, escarpas de Dingli, Jardins de Santo 
António, centro artesanal de Ta’ Qali, Igreja de 
Mosta, Jardins de Senglea, ferry entre Sicília e 
Malta e barco em Malta; auriculares; assistente 
acompanhante INATEL; seguro de viagem com 
cobertura COVID.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de cida-
de (a pagar localmente); bebidas às refeições; 
quaisquer serviços não mencionados.

GRÉCIA CLÁSSICA 
COM METEORA  
E ILHAS 
22 A 29 SETEMBRO
PARTIDA: LISBOA

1º DIA – CIDADE DE ORIGEM | ATENAS 
Formalidades de embarque em voo com des-
tino a Atenas. Jantar e alojamento no hotel.

2º DIA – ATENAS
Visita a Atenas, para observar o contraste 
entre a capital da Grécia clássica e a cidade 
cosmopolita. Na Acrópole, podemos admirar 
o Templo de Atenea, a harmoniosa arquitetura 
geométrica do Partenon, o Erecteion, com o 
pórtico de Cariátides e Pandroseion. Visita ao 
Templo de Zeus Olímpico, ao Arco de Adria-
no, ao Parlamento, com o túmulo do soldado 
desconhecido, e à zona moderna da cidade, 
com o Palácio Real e o Estádio Olímpico, onde 
se celebraram os primeiros Jogos Olímpicos 
da era moderna. Visita ao Museu da Acropo-
lis. Almoço em restaurante. De seguida, des-
taque para a Praça da Constituição, o túmulo 
do Soldado Desconhecido, o Parlamento, os 
edifícios neoclássicos da Av. Venizélos, tais 
como, a Academia, a Universidade e a Biblio-
teca Nacional. Jantar e alojamento.

3º DIA – ATENAS | EPIDAURO | MICENAS | 
OLÍMPIA  
Saída de Atenas. Paragem no Canal de Corin-
to e, de seguida, visita ao Teatro de Epidauro, 
conhecido mundialmente pela sua acústica. 
Continuação até Micenas, para visita ao sítio 
arqueológico da Acrópole pré-histórica, com 
o Tesouro dos Átridas, a Porta dos Leões e 
o Túmulo de Agamémnon. Almoço. Segui-
mos para Olímpia, atravessando a região do 
Peloponeso Central e as cidades de Trípoli 
e Megalópolis. Chegada à cidade-berço dos 
Jogos Olímpicos. Jantar e alojamento.

4º DIA – OLÍMPIA | DELFOS
De manhã, visita ao sítio arqueológico do San-
tuário de Zeus e às instalações do Estádio 

Olímpico, cenário dos primeiros Jogos Olímpi-
cos, onde, de quatro em quatro anos, é acesa 
a mítica chama olímpica. Almoço em restau-
rante. De seguida, passagem pelas planícies 
de Ilíada e Acaia e sobre a ponte que cruza a 
Baía de Corinto. Continuação pelas pitores-
cas Nafpactos e Itea. Chegada a Delfos, lugar 
onde se combinam, de uma forma perfeita, a 
natureza e as lendas. Jantar e alojamento.

5º DIA – DELFOS | KALAMBAKA
De manhã, visita a Delfos, antigamente conhe-
cida como o centro do mundo antigo, conta a 
lenda que Zeus enviou duas águias para dar a 
volta ao mundo e o lugar em que estas se en-
contrassem seria o centro do mundo, Delfos 
foi o “ponto de encontro”. Visita ao sítio ar-
queológico, Património da Humanidade pela 
UNESCO, onde se encontrava o Oráculo de 
Delfos, um poderoso instrumento divinatório 
com influência geopolítica na Grécia Antiga e 
ao museu, com a famosa estátua de bronze 
Auriga. Foi na antiguidade que, aqui, se er-
gueu um majestoso e imponente santuário 
em honra de Apolo. Almoço em restaurante. 
Saída para Kalambaka, uma pequena povoa-
ção nos pés de Meteora. Jantar e alojamento.

6º DIA – KALAMBAKA | METEORA | ATE-
NAS
Saída para visita a Meteora, que emerge de 
um cenário único de beleza natural, com altas 
e sobranceiras rochas graníticas, semelhantes 
a menires, parecendo suspensas do ar. Este 
complexo é um dos maiores e mais importan-
tes do cristianismo oriental. Almoço em res-
taurante. De tarde, regresso a Atenas, passan-
do por Termópilas, com paragem para ver o 
Monumento a Leónidas. Jantar e alojamento.

7º DIA – ATENAS (CRUZEIRO ÀS ILHAS AE-
GINA, POROS E HYDRA)  
Saía para o Porto de Pireus, onde embarca-
mos num cruzeiro de 1 dia pelas ilhas mais 
pitorescas e próximas de Atenas, no Gol-
fo Sarónico: Aegina, que, segundo a lenda, 
tem o nome de uma ninfa por quem Zeus se 
apaixonou, Poros, duas ilhas que se uniram 
depois de uma erupção vulcânica, e Hydra, 
de arquitetura tradicional, onde não circulam 
veículos a motor. Almoço a bordo. Regresso a 
Atenas. Jantar em restaurante local com mú-
sica e danças tradicionais. Alojamento.

8º DIA – ATENAS | CIDADE DE ORIGEM
Manhã livre. Transfer para o aeroporto. Re-
gresso.

Mínimo de 25 participantes

// PREÇO
Por pessoa em quarto duplo: 1.915€

Suplemento em quarto individual: 415€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Atenas | Lis-
boa em voos Ibéria, em classe turística, com 
direito a bagagem de porão; taxas de aviação 
(72€); transfers; circuito em autocarro; 7 noites 
de alojamento em hotéis de 4*; refeições: 6 al-
moços e 7 jantares; entradas: Acrópole de Ate-
nas, Museu Acropolis, Templo de Zeus, sítios 
arqueológicos de Epidauros, Micenas, Olimpia 
e Delfos, 2 mosteiros de Meteora, e cruzeiro de 
1 dia às ilhas gregas; auriculares; guia local em 
português (ou espanhol); assistente acompa-
nhante INATEL; seguro de viagem com prote-
ção COVID.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de cida-
de (a pagar localmente); bebidas às refeições; 
quaisquer serviços não mencionados.

Passeio por trás do Mosteiro de Varlaam, Meteora, Grécia
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BAVIERA COM  
OKTOBERFEST //NOVIDADE 
20 A 24 SETEMBRO
PARTIDAS: LISBOA | PORTO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | MUNIQUE | 
REGIÃO DE AUGSBURGO 
Formalidades de embarque em voo regular 
TAP com destino a Munique. Início da pa-
norâmica à capital da Baviera com especial 
destaque para a Marienplatz, centro arquite-
tónico e comercial de Munique. Aqui se situa 
a imponente Nova Câmara Municipal, edifício 
monumental de arquitetura pseudo-histórica 
alemã, com inspiração no estilo Gótico Ho-
landês. Continuação pela Max Joseph Platz, 
junto ao Palácio Real com um conjunto de 
teatros que se enquadram no edifício do mes-
mo. Jantar. Alojamento no hotel 3* na região 
de Augsburg.

2º DIA – REGIÃO DE AUGSBURGO | MUNI-
QUE | REGIÃO DE AUGSBURGO 
Visita interior ao Castelo e Parque de Nym-
phemburg, construído em 1679, cujo nome 
significa Castelo das Ninfas. Serviu de resi-
dência de verão aos governantes da Bavie-
ra e é uma importante obra-prima europeia 
que combina a arquitetura e paisagismo em 
perfeita harmonia. Almoço em restaurante. 
Visita à Residenz de Munique, maior palácio 
urbano da Alemanha e antiga sede do gover-
no e residência dos Duques, eleitores e reis 
de Baviera de 1508 a 1918, atualmente, um 
museu de decoração de interiores. Jantar e 
alojamento.

3º DIA – REGIÃO DE AUGSBURGO | FUS-
SEN | REGIÃO DE AUGSBURGO 
Saída para a cidade de Fussen, no sul da Ba-
viera e junto aos Alpes e a apenas 5 kms da 
fronteira austríaca. Visita ao Castelo de Neus-
chwanstein, “novo cisne de pedra”, construí-
do pelo Rei Luís II da Baviera na segunda 
metade do séc. XIX, diz-se ser o edifício mais 
fotografado da Alemanha. Deve o seu nome à 
ópera de Wagner – Lohengrin, onde aparece 
o Cisne da Noite. Serviu de inspiração à Walt 
Disney para a criação do castelo da Cindere-
la. Almoço em restaurante. Regresso a Muni-
que. Jantar e alojamento 

4º DIA – REGIÃO DE AUGSBURGO | MUNI-
QUE – OKTOBERFEST | REGIÃO DE AUGS-
BURGO 
Transfer para dia livre no Oktoberfest, a maior 
celebração mundial da cerveja que inclui 
enormes tendas de cerveja, cada uma geri-
da por uma cervejeira bávara diferente, bem 
como várias atividades. Jantar livre. Regresso 
ao hotel. Alojamento.

5º DIA – REGIÃO DE AUGSBURGO | CIDA-
DES DE ORIGEM 
Manhã livre. Almoço. Tempo livre. Transfer 
para o aeroporto. Regresso.

Mínimo de 25 participantes

// PREÇO
PARTIDA DE LISBOA

Por pessoa em quarto duplo: 1.420€

PARTIDA DE PORTO
Por pessoa em quarto duplo: 1.471€

Suplemento em quarto individual: 284€

Inclui: passagens aéreas Lisboa ou Porto | Mu-
nique | Lisboa ou Porto, em voo TAP com direi-
to a bagagem de porão; taxas de aviação (Lis-
boa: 70€ e Porto: 99€); circuito em autocarro; 4 
noites de alojamento em hotel 3* (não central); 
refeições: 3 almoços e 2 jantares; entradas: 
Castelo e Parque de Nymphemburg, Residenz 
de Munique, Castelo de Neuschwanstein, Ok-
toberfest; guias locais em português (ou espa-
nhol); assistente acompanhante INATEL; segu-
ro de viagem incluindo cobertura COVID.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de cida-
de (a pagar localmente); bebidas às refeições; 
quaisquer serviços não mencionados.

SUL DE FRANÇA 
IMPRESSIONISTA   
//NOVIDADE 
2 A 7 OUTUBRO
PARTIDAS: LISBOA | PORTO | FARO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | MARSELHA 
| AVIGNON
Formalidades de embarque em voo regular 
TAP com destino a Marselha. Partida para 
Avignon, capital do Cristianismo na Idade Mé-
dia, que originou a construção do Palácio dos 
Papas. Visita ao centro histórico, Património 
da Humanidade pela UNESCO, com desta-
que para o conjunto arquitetónico episcopal. 
Jantar e alojamento.

2º DIA – AVIGNON | PONT DU GARD | LES 
BAUX DE PROVENCE | SAINT REMY DE 
PROVENCE | AVIGNON
Partida para visita a Pont du Gard, com mais 
de 2000 anos de história, com destaque para 
o aqueduto romano com 49 metros de altu-
ra! Continuação para Les Baux de Provence 
localizada estrategicamente no cimo de uma 
elevação e considerada uma das mais bonitas 
aldeias francesas. Almoço em restaurante. 
Prosseguimos para Saint Remy de Provence, 
local do nascimento de Nostradamus, onde 
Van Gogh pintou mais de 150 telas durante 
um ano. Regresso a Avignon. Jantar e aloja-
mento.

3º DIA – AVIGNON | NIMES | ARLES | AIX-
-EN-PROVENCE
Saída para Nimes, cidade conhecida pelas 
suas antiguidades romanas. Visita à Arena 
Romana, com o Anfiteatro, um dos mais bem 
conservados do género, Maison Carrée e 
Torre Magna, um conjunto arquitetónico no-
tável. Continuação para Arles, nas margens 
do Ródano, cidade que apaixonou Van Gogh, 
atraiu Gauguin e Picasso. Visita panorâmica, 
a pé, ao centro histórico com destaque para o 
Anfiteatro, Teatro Romano e Le Café La Nuit. 
Prosseguimos para Aix-en-Provence, capital 
da região, com um património arquitetónico 
rico, que convida a uma viagem no tempo. Al-
moço entre visitas. Jantar e alojamento.

4º DIA – AIX-EN-PROVENCE | CANNES | 
NICE
Aix é um centro de arte e ensino com inúme-
ros museus. Destaque para o Museu Granet 
e o Atelier Cézanne, que permanece inalte-
rado desde a morte do pintor Paul Cézanne, 
em 1906. Visita ao centro histórico, composto 
pelo burgo Saint-Sauveur e pela Cité Comta-
le, antiga zona de residência do clero e dos 

Jovens com roupa tradicional no Oktoberfest



22  VIAGENS INATEL  INTERNACIONAIS

condes da cidade. Saída para Cannes, onde 
se realiza, no Palácio de Festivais e Congres-
sos, o Festival de Cannes, que conta com 70 
edições. Panorâmica na avenida Croisette. 
Almoço entre visitas. Continuação para Nice, 
capital da Côte d’Azur. Alojamento.

5º DIA – NICE | CAGNES SUR MER | SAINT 
PAUL DE VENCE | NICE
Saída para Cagnes Sur Mer, onde Renoir pas-
sou os últimos 12 anos da sua vida. Visita ao 
Museu Renoir, também conhecido como Les 
Colletes, cujo principal destaque é uma Venus 
Victrix em bronze. Esta casa permanece tal 
como foi deixada em 1919, ano da morte do 
pintor, e exibe dez das suas telas. Prosse-
guimos para St. Paul de Vence, frequentada 
por famosos como Matisse, Chagall ou Yves 
Montand. Almoço entre visitas. Regresso a 
Nice. Visita panorâmica com destaque para 
a Praça Massena, o Passeio dos Ingleses e 
a avenida marginal.  Visita ao Museu Nacio-
nal Marc Chagall, que alberga as 17 telas da 
Mensagem Bíblica, exibindo a maior coleção 
de obras deste pintor, com telas, desenhos, 
esculturas, vitrais e mosaicos. Jantar e aloja-
mento.

6º DIA – NICE | MÓNACO | NICE | CIDADES 
DE ORIGEM 
Saída para o Mónaco. Visita, a pé, ao centro 
histórico, localizado no promontório rocho-
so. Passagem pelo Museu Oceanográfico, 
Jardins do Palácio, Catedral e Palácio dos 
Príncipes. Tempo livre para fotografar Monte 
Carlo do miradouro do palácio. Almoço entre 
visitas.  Regresso a Nice. Transfer para o ae-
roporto. Regresso.

Mínimo de 30 participantes

// PREÇO
PARTIDA DE LISBOA

Por pessoa em quarto duplo: 1.722€

PARTIDA DO PORTO
Por pessoa em quarto duplo: 1.773€

PARTIDA DE FARO
Por pessoa em quarto duplo: 1.743€

Suplemento em quarto individual: 406€

Inclui: passagens aéreas Lisboa ou Porto | Mar-
selha - Nice | Lisboa ou Porto, em voo TAP com 
bagagem de porão; taxas de aviação (Lisboa: 48€, 
Porto: 76€ e Faro: 77€); circuito em autocarro; 5 
noites de alojamento em hotéis de 4*; refeições: 
5 almoços e 5 jantares; entradas: Palácio dos Pa-
pas, Ponte St Bénezet, Pont du Gard, Convento de 
Saint-Paul-de-Mausole, Museu Renoir em Cag-
nes-su-Mer e o Museu Nacional Marc Chagall em 
Nice; auriculares; guias locais em português (ou 
espanhol); assistente acompanhante INATEL; se-
guro de viagem com cobertura COVID.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de cida-
de (a pagar localmente); bebidas às refeições; 
quaisquer serviços não mencionados.

OUTONO NA FLANDRES 
– BÉLGICA //NOVIDADE 
9 A 13 OUTUBRO
PARTIDA: LISBOA

1º DIA – CIDADE DE ORIGEM | BRUXELAS | 
BLANKENBERGE
Formalidades de embarque em voo regular 
com destino a Bruxelas. Visita panorâmica 
à cidade pelos principais pontos de interes-
se, com destaque para o Atomium, Edifícios 
Comunitários, Parque do Cinquentenário, 
Palácio Real e Praça dos Palácios. Visita, a 
pé, à Grande Praça, com as antigas casas 
das corporações e a Câmara Municipal, Pa-
trimónio da Humanidade pela UNESCO, e 
ao monumento dedicado ao pequeno Julião 
– Manneken Pis – o símbolo mais famoso da 
cidade. Transfer para um centro de férias em 
Blankenberge. Jantar e alojamento

2º DIA – BLANKENBERGE
Dia livre em regime de pensão completa. Ex-
plore a costa de Blankenberge. Com a ajuda do 
assistente INATEL, irá conhecer as instalações 
e as imediações do centro de férias da Floreal. 
Desde passeios a pé pela natureza, pelas praias 
ou visitas aos pontos turísticos, como o icónico 
Cais Belga, em Blankenberge, construído em 
1933 em arte deco pela mão do arquiteto Jules 
Soete, ou o oceanário Sea Life dedicado à vida 
marinha (ingressos não incluídos). Alojamento.

3º DIA – BLANKENBERGE | GENT | BLAN- 
KENBERGE
Saída de manhã para Gent. Visita ao centro 
histórico, onde se encontram a Igreja de São 
Nicolau, a Igreja de São Miguel e a Catedral 
de São Bavo, que abriga inúmeras obras de 
arte. Tempo livre. Transfer para o centro de 
férias. Jantar e alojamento. 

4º DIA – BLANKENBERGE | BRUGES | 
BLANKENBERGE
Saída de manhã para Bruges. Visita guiada pela 
joia da coroa da velha Flandres que nasceu do 
esplendor económico dos séculos XII e XIV. 
Bruges é uma das mais belas cidades flamen-
gas, com o seu urbanismo de reminiscências 
medievais e o pormenor da arquitetura gótica 
omnipresente no casario, que preenche as rue-
las e rodeia os canais que percorrem todo o 
centro histórico. Almoço e tarde livres. Regres-
so a Blankenberge. Jantar e alojamento.

5º DIA – BLANKENBERGE | BRUXELAS | CI-
DADE DE ORIGEM
Saída para Bruxelas. Tempo livre. Almoço típi-
co em restaurante. Transfer para o aeroporto 
de Bruxelas. Regresso.

Mínimo de 25 participantes

// PREÇO
Por pessoa em quarto duplo: 997€

Suplemento em quarto individual: 71€

Inclui: passagens aéreas Lisboa | Bruxelas | Lis-
boa, em voo TAP, com bagagem de porão; taxas 
de aviação (Lisboa: 60€); circuito em autocarro; 4 
noites de alojamento em centro de férias da Flo-
real (equivalente a hotel 3*); refeições: 2 almoços 
e 4 jantares, com bebidas incluídas; visitas: Bru-
xelas, Bruges e Gent; guias locais em português 
(ou espanhol); assistente acompanhante INATEL; 
seguro de viagem com cobertura COVID.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de ci-
dade (a pagar localmente); quaisquer serviços 
não mencionados.Bruges, Bélgica
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GRANDES VIAGENS

MARAVILHAS   
DE ISRAEL 
TERRA SANTA E PROMETIDA 
3 A 10 ABRIL
PARTIDAS: LISBOA | PORTO | FARO |  
FUNCHAL | PONTA DELGADA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | TELAVIVE 
Formalidades de embarque em voo regular 
TAP, com destino a Telavive. Alojamento. 
 
2º DIA – TELAVIVE | CESAREIA | HAIFA | 
STELLA MARIS | TIBÉRIAS
Saída para visita panorâmica de Yafo-Tel Aviv, 
conhecida como a Cidade Branca de Telavive, 
Património da Humanidade pela UNESCO. É 
o motor industrial e financeiro de Israel. Con-
tinuação pela planície costeira até Cesareia, 
onde podemos ver as escavações da cidade 
cruzada, o porto romano, o aqueduto e o an-
fiteatro, que foi restaurado à sua antiga glória. 
Continuação para Haifa para visita ao Monte 
Carmel, com vistas deslumbrantes dos Jar-
dins Bahai, Stella Maris. Almoço entre visitas. 
Jantar e alojamento no Hotel Royal Plaza 4*.
 
3º DIA – TIBÉRIAS | ROSH HANIKRA | ACRE 
| TIBÉRIAS 
Saída para a reserva natural de Rosh Hanikra, 
localizada na Galileia Ocidental. Vamos de te-
leférico até às Grutas esculpidas nas rochas 
calcárias, formadas pela erosão do Mar Medi-
terrâneo. Continuação para Acre, cercada por 
muralhas do séc. XVIII e praticamente intac-
tas até aos dias de hoje. Visita às Muralhas, à 
Cidade Velha, à Fortaleza, ao Banho Turco e 
ao Túnel dos Templários. Almoço em restau-
rante entre visitas. Regresso a Tibérias. Jantar 
e alojamento.
 
4º DIA – TIBÉRIAS | BEITH SHEAN | JERICÓ 
| MAR MORTO | JERUSALÉM 
Saída para Beith Shean, local arqueológico 
bem preservado onde grande parte da ci-
dade romana conseguiu sobreviver. Visita a 
esta antiga Cidade Romana. Continuação 
para Jerichó, pela estrada do Vale do Jordão, 
para visita ao Monte da Tentação e ao Palá-
cio de Hisham. Continuação para Jerusalém, 
passando pelo Mar Morto, com oportunida-
de para nos banharmos e flutuarmos nestas 
águas únicas. Almoço em restaurante entre 
visitas. Jantar e alojamento no Hotel Lady 
Stern 4*.
 
5º DIA – JERUSALÉM | YAD VASHEM | JE-
RUSALÉM
Saída para visita ao Museu de Israel. A sua 
extensa coleção abarca desde os achados 
arqueológicos até à arte moderna israeli-
ta. Aqui podemos ver o Santuário do Livro. 
Continuação para Yad Vashem, para visita ao 
Museu do Holocausto e ao Mercado Mahne 
Yahuda. Tempo livre. Almoço em restaurante 
entre visitas. Regresso a Jerusalém. Jantar e 
alojamento. 
 

6º DIA – JERUSALÉM | MASSADA | QUMRAN 
| JERUSALÉM 
Saída para Massada, Património Histórico da 
Humanidade, lugar no meio do deserto da Ju-
deia, que carrega um passado rico em histó-
ria do povo judeu. Subida em teleférico até ao 
topo da montanha. Continuação por Qumran 
para visita ao Parque Nacional Ein Gedi, um 
oásis localizado a oeste do mar morto, co-
nhecido pelas suas bonitas nascentes e rica 
diversidade de fauna e flora. Almoço em res-
taurante entre visitas. Jantar e alojamento.
 
7º DIA – JERUSALÉM | TELAVIVE
Saída em direção ao Monte das Oliveiras, 
local onde, de acordo com a tradição cristã, 
Jesus transmitiu muitos de seus ensinamen-
tos aos discípulos. Continuação para visita 
da Cidade Velha. Entramos na Cidade Velha 
através do Portão de Jaffa, um dos oito prin-
cipais portões das muralhas, uma passagem 
antiga e a única porta que se abre no lado 
oeste das paredes. Mesmo ao lado, podemos 
encontrar a área mais alta, a cidadela ou Torre 
de David, que agora abriga um museu. Numa 
área pequena de Jerusalém, convivem quatro 
religiões, quatro culturas e quatro formas de 
entender o mundo. Almoço entre visitas. Re-
gresso a Telavive. Jantar e alojamento.
 
8º DIA – TELAVIVE | CIDADES DE ORIGEM
Transfer para o aeroporto. Regresso.

Mínimo de 30 participantes

// PREÇO 
PARTIDA DE LISBOA

Por pessoa em quarto duplo: 2.755€

PARTIDA DO PORTO
Por pessoa em quarto duplo: 2.777€

PARTIDA DE FARO
Por pessoa em quarto duplo: 2.843€

PARTIDA DE PONTA DELGADA
Por pessoa em quarto duplo: 3.008€

Vista do Vulcão Arenal, Costa Rica

PARTIDA DO FUNCHAL
Por pessoa em quarto duplo: 3.030€

Suplemento em quarto individual: 774€

Inclui: passagens aéreas Cidades de Origem 
| Telavive | Cidades de Origem, com bagagem 
de porão; taxas de aviação (Lisboa: 93€, Porto: 
93€, Faro: 93€, Funchal: 95€ e Ponta Delgada: 
88€); circuito em autocarro; transfers; 7 noites 
de alojamento em hotéis 4*; refeições: 6 almo-
ços e 6 jantares; entradas: Cesareia, Monte 
Carmel, Rosh Hanikra, Museu de Israel, Yad Va-
shem, Museu do Holocausto e o teleférico; guia 
local em português (ou espanhol); assistente 
acompanhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de cida-
de (a pagar localmente); bebidas às refeições; 
gratificações a guia local e motorista; quaisquer 
serviços não mencionados.

COSTA RICA: 
UM CONVITE À 
DESCOBERTA //NOVIDADE 
22 A 30 ABRIL
PARTIDA: LISBOA

1º DIA – CIDADE DE ORIGEM | SAN JOSÉ
Formalidades de embarque com destino a 
San José, via Madrid. Transfer para o hotel. 
Tempo livre. Jantar e alojamento.

2º DIA  – SAN JOSÉ | TORTUGUERO
Saída para o Parque Nacional de Tortugue-
ro, habitat natural de quatro espécies de 
tartarugas marinhas. Subida pela cordilhei-
ra vulcânica central, admirando no caminho 
encantadoras quedas de água e os bosques 
verdejantes do Parque Nacional Braulio Car-
rillo. Chegada ao porto de Caño Blanco, em-
barque numa lancha (navegação cerca de 2h), 
através dos Canais de Tortuguero. Chegada 
ao hotel Pachira Lodge 4*. Almoço. Tortugue-
ro, mais do que um paraíso natural, é o centro 
do movimento de conservação da tartaruga. 
Fotografe as preguiças, descubra os maca-
cos no topo das árvores e observe os peque-
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nos sapos e iguanas que se misturam no meio 
da vegetação. De tarde, visita a Tortuguero, 
de arquitetura típica caribenha onde não cir-
culam carros. Regresso ao lodge. Jantar e 
alojamento.   

3º DIA – TORTUGUERO  
Saída para uma caminhada guiada pelos tri-
lhos de Tortuguero, para aprendermos como 
os diferentes animais, insetos e pássaros inte-
ragem com as plantas da floresta, conseguin-
do um equilíbrio perfeito entre cada espécie. 
Embarcamos num passeio de barco pelos 
canais naturais do parque, onde podemos 
observar diferentes espécies de mamíferos, 
aves e répteis. Grande parte do parque esten-
de-se ao longo de praias virgens, que servem 
de refúgio para a desova das tartarugas ma-
rinhas. Almoço, jantar e alojamento no lodge.
Nota: visitas sujeitas a condições climatéricas. 

4º DIA – TORTUGUERO | ARENAL 
Distância percorrida aproximadamente: 190 
km (5h)
Saída de barco, através dos Canais de Tor-
tuguero, para Caño Blanco. Seguimos para o 
Arenal. Almoço em circuito. Chegada ao Hotel 
Arenal Springs 4*. Visita às nascentes de água 
termal. Jantar e alojamento.

5º DIA – ARENAL 
O Vulcão Arenal, a uma altitude de 1643 me-
tros e ainda em atividade, encontra-se dentro 
do Parque Nacional Vulcão Arenal. Caminha-
da guiada pelo parque, onde predominam 
nascentes de água quente e bosques tro-
picais. Almoço. De tarde, caminhada pelas 
pontes suspensas do parque. Tempo livre no 
povoado de La Fortuna. Jantar e alojamento.

6º DIA – ARENAL | TARCOLES | MANUEL 
ANTÓNIO
Saída para Tarcoles (cerca de 3h). Excursão 
em barco por Guacalillo. No Estero de Gua-
calillo e Rio Tarcoles, observamos uma das 
maiores populações de crocodilo americano. 
Descobrimos também a região de Mangue, 
com uma grande biodiversidade, incluindo 
um grande número de aves aquáticas. É uma 
das principais áreas de conservação da Ara-
ra-vermelha deste país. À medida que o bar-
co se aproxima dos bancos de areia, obser-
vamos, de perto, crocodilos com até 5m de 

comprimento, no seu habitat selvagem. Almo-
ço. Continuamos para Manuel António (cerca 
de 1h30). Jantar e alojamento.

7º DIA – MANUEL ANTÓNIO
Caminhada pelo Parque Nacional Manuel 
António, o mais pequeno do país. É popular 
pelas suas impressionantes praias de areia 
branca delimitadas por bosques tropicais 
de folha perene. Aqui, encontramos a maior 
concentração de flora e fauna por metro 
quadrado da Costa Rica, além de diferentes 
tipos de bosque. O percurso segue pelos 
principais trilhos do parque e termina com 
tempo livre. Sugerimos que explore a nature-
za um pouco mais por sua conta ou desfrute 
da praia. Almoço. Regresso ao hotel. Jantar 
e alojamento.

8º DIA – MANUEL ANTÓNIO | SAN JOSÉ | 
MADRID
Transfer para aeroporto. Almoço no percurso. 
Regresso em voo com escala. Refeições e 
noite a bordo. 

9º DIA – MADRID | CIDADE DE ORIGEM 
Mudança de avião e regresso.

Participantes: mínimo de 18 e máximo 28

// PREÇO 
Por pessoa em quarto duplo: 3.400€

Suplemento em quarto individual: 628€

Inclui: passagens aéreas Lisboa | San Jose | 
Lisboa (via Madrid), com direito a bagagem de 
porão; taxas de aviação (102€); circuito em au-
tocarro; transfers; 7 noites de alojamento em 
hotéis 3* e 4*; refeições: 7 almoços e 7 jantares; 
visitas: Tortuguero, Parque Nacional Tortugue-
ro (de barco), Parque Nacional do Vulcão do 
Arenal, pontes suspensas, passeio de barco no 
rio de Tarcoles e Parque Nacional Manuel An-
tonio; visto; guia local em espanhol; assistente 
acompanhante INATEL; seguro de viagem com 
cobertura COVID.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de cida-
de (a pagar localmente); bebidas às refeições; 
gratificações a guia local e motorista; quaisquer 
serviços não mencionados.

Notas Importantes:
Grau Dificuldade das Caminhadas: FÁCIL. 
Os participantes deverão trazer botas de cami-
nhada (calçado apropriado para caminhar de 

sola grossa, de preferência impermeável), cha-
péu, pequena mochila para transportar água e 
pequenos objetos. Recomendação à Consul-
ta do Viajante: os riscos em viagem são indivi-
dualizados e alguns aspetos deverão ser con-
siderados, nomeadamente o tipo de viagem, 
atividades desenvolvidas, duração da viagem, 
patologias do viajante e medicação habitual. 
Recomendamos assim a marcação de uma 
consulta do viajante, entre 6 a 8 semanas 
antes da viagem. Nessa consulta pretende-
-se avaliar o risco em viagem, a necessidade 
de vacinação e de profilaxia da malária, bem 
como aconselhamento de outras medidas 
preventivas de doenças não preveníeis pela 
vacinação (ex. picadas de inseto, cuidados 
com alimentos e bebidas, exposição solar).

EGITO: CAIRO, 
CRUZEIRO E 
ALEXANDRIA 
6 A 15 MAIO
PARTIDA: LISBOA

1º DIA – CIDADE DE ORIGEM | CAIRO  
Formalidades de embarque com destino ao 
Cairo, escala em cidade europeia. Transfer 
para hotel. Alojamento.

2º DIA – CAIRO | ALEXANDRIA
Visita à Mesquita-Madrassa de Sultan Has-
san e à Mesquita Rifai, onde se encontram 
sepultados vários membros da família real 
egípcia e Mohammad Reza Pahlavi, o últi-
mo Shah do Irão. Visita ao Museu Nacional 
da Civilização Egípcia, refletindo o desenvol-
vimento da civilização egípcia até a era mo-
derna. Almoço em restaurante. Visita ao Mu-
seu Egípcio do Cairo, instalado num edifício 
neoclássico, com a mais extensa coleção de 
objetos da Antiguidade Egípcia. Destacamos 
a exposição de parte do tesouro de Tutan-
camon. Seguimos para visita ao Museu dos 
Papiros e outros artefactos dos grandes fa-
raós. Transfer para Alexandria, antiga capital 
e segunda cidade mais importante do Egito. 
Jantar e alojamento.

3º DIA – ALEXANDRIA | CAIRO 
Visita panorâmica, com destaque para a For-
taleza de Quitabai, construída sobre o mítico 
Farol de Alexandria, uma pérola do Mediter-

Vista da Mesquita Sultan, Cairo, Egito
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râneo. Visita ao Anfiteatro de Alexandria e à 
famosa Biblioteca Alexandrina, em forma de 
disco solar, um dos maiores centros do saber 
da Antiguidade. Almoço em restaurante entre 
visitas. Transfer para o Cairo. Jantar e aloja-
mento.

4º DIA – CAIRO: SAKARA | MENFIS | PIRÂ-
MIDES | ESFINGE
Dia dedicado ao sítio arqueológico de Saka-
ra, que funcionou como necrópole da antiga 
cidade de Menfis. Almoço. Visita ao planal-
to de Guiza, local da necrópole real de três 
soberanos da IV Dinastia – Khufu, Khafre e 
Menkaure. Visita à Grande Pirâmide, conhe-
cida como a Pirâmide de Quéops ou Khufu, à 
Pirâmide de Menkaure e ao Templo do Vale de 
Khafre. Terminamos com a visita à Esfinge, de 
2500 a.C., a mais antiga escultura monumen-
tal descoberta no Egito e a guardiã dos vários 
templos e túmulos aqui presentes. Jantar e 
alojamento no hotel.

5º DIA – CAIRO (VOO DOMÉSTICO) | AS-
SUÃO | INÍCIO DO CRUZEIRO
Transfer para embarque em voo com destino 
a Assuão. Visita ao Templo de Philea, dedi-
cado a Ísis, a deusa da fertilidade, materni-
dade e magia egípcia. Construído na época 
ptolemaica, o complexo foi desmontado e 
mudado para a Ilha de Agilkia, por interven-
ção da UNESCO, ficando assim a salvo das 
águas da barragem de Assuão. Na parte cen-
tral do templo está representada a casa de 
nascimento, dedicada ao filho de Isis e Osíris, 
Horus. O templo foi posteriormente reutili-
zado como igreja cristã, detendo cruzes es-
culpidas nos antigos relevos dos hieróglifos, 
entre imagens de deuses egípcios. Embarque 
para início do cruzeiro - guia em português 
que acompanhará todo o cruzeiro. Almoço e 
jantar a bordo. Noite em Assuão.

6º DIA – CRUZEIRO: ASSUÃO | KOM AMBO 
| EDFU
Manhã livre. 

Opcional: visita aos templos de Abu Simbel, 
um incrível complexo arqueológico deslocado 
pela UNESCO nos anos de 1960 para evitar a 
sua destruição pelas águas do lago Nasser. 
O complexo abrange dois templos, o grande 

templo de Ramsés II e o templo de Hathor, 
construídos sob a ordem de Ramsés II, em 
homenagem a ele próprio e a Nefertari, a sua 
esposa favorita. O maior dos templos possui 
uma fachada de 33 metros de altura, com qua-
tro estátuas de vinte metros representando a 
figura de faraó. Regresso ao navio. Preço por 
pessoa: 135€ (mínimo de 15 participantes). Al-
moço a bordo e navegação para Kom Ombo. 
Visita ao templo, o único do Egito dedicado 
simultaneamente a duas divindades, Horus e 
Sobek. Horus, o deus falcão, está represen-
tado num lado do templo, e Sobek, o deus 
crocodilo, considerado o deus da fertilidade e 
criador do mundo, representado no lado sul. 
Regresso ao navio e continuação para Edfu. 
Jantar seguido de festa egípcia. Jantar e alo-
jamento a bordo. 

7º DIA – CRUZEIRO: EDFU | ESNA | LUXOR
Desembarque e visita ao Templo de Edfu, 
construído no período do ptolemaico (entre 
237 e 57 a.C.), em homenagem ao Deus Hor-
-Behoudit, o filho vingador de Ísis e Osíris. 
Regresso ao navio. Navegação para Esna. 
Passamos a eclusa de Esna, comportas do 
rio Nilo. Almoço. Continuação da navegação 
para Luxor. Jantar e alojamento a bordo.

8º DIA – LUXOR | THEBAS | KARNAK | CAI-
RO
Saída para descoberta da margem ociden-
tal. Visita ao Vale dos Reis, aos seus túmulos 
reais, e ao deslumbrante Templo de Hatshep-
sut em Deir El Bahari, enquadrado por 300 
metros de escarpas calcárias. Paragem numa 
fábrica de alabastro de artesanato e termina-
mos nos Colossos de Memmon, 2 estátuas 
com peso total de 1.000 toneladas. Almoço 
em restaurante. Visita aos Templos de Luxor, 
começamos pelo Templo de Karnak, um ex-
traordinário complexo de santuários dedica-
dos a Amon Ra (deus Sol), destacando-se, 
entre as suas salas, a famosa Sala Hipostila, 
com 134 colunas em pedra rosa. Transfer para 
o aeroporto para embarque em voo domésti-
co com destino ao Cairo. Jantar e alojamento.

9º DIA – CAIRO
Oportunidade de visitar o original mercado 
oriental, um dos maiores bazares do Médio 
Oriente, o souk de Khan el Khalili, com ruas 

estreitas e milhares de tendas repletas de 
mercadorias e especiarias, que enchem o ar 
com os seus aromas exóticos. Almoço. Tarde 
livre. Jantar e alojamento.

10 º DIA – CAIRO | CIDADE DE ORIGEM
Tempo livre. Transfer ao aeroporto. Embarque 
em voo noturno com destino a Lisboa, com 
escala em cidade europeia.

Mínimo de 27 participantes

// PREÇO 
Por pessoa em quarto duplo: 2.277€

Suplemento em quarto individual: 566€

Inclui: passagens aéreas Lisboa | Cairo | Lis-
boa (via cidade europeia), com bagagem de 
porão; circuito em autocarro; transfers; 6 noites 
de alojamento em hotéis 4* e 5*; 3 noites barco 
tipo M/S Blue Shadow II Cruise ou Sara (ou si-
milar); refeições: 8 almoços e 8 jantares; visitas 
e entradas mencionadas no programa; visto; 
guia local em português; assistente acompa-
nhante INATEL; seguro de viagem com cober-
tura COVID.
Não inclui: taxa de reserva (10€); opcional a 
Abu Simbel (135€); bebidas às refeições; taxas 
de cidade (a pagar localmente); quaisquer ser-
viços não mencionados.

ESTADOS UNIDOS: 
PARQUES NACIONAIS 
DO OESTE AMERICANO 
//NOVIDADE 
3 A 14 OUTUBRO 
PARTIDA: LISBOA

1º DIA – CIDADE ORIGEM | LOS ANGELES
Formalidades de embarque com destino a 
Los Angeles, via cidade de conexão. Transfer 
para o hotel. Tempo livre. Jantar e alojamento.

2º DIA – LOS ANGELES
Visita a Beverly Hills, cenário de vários filmes 
famosos e conhecida pelas mansões luxuo-
sas, onde vivem algumas das maiores celebri-
dades mundiais. Continuação pela Hollywood 
Boulevard com passagem pelo lendário Teatro 
Chinês de Grauman. Encontre-se com as “es-
trelas” da rádio, televisão, cinema, música e 
teatro na Hollywood Walk of Fame e fotografe 
as impressões das mãos e pés dos seus artis-
tas preferidos. Descubra ainda Downtown, o 
distrito financeiro e o bairro mexicano. Almo-
ço. Tarde livre. Jantar e alojamento.

Opcional: visita de Santa Mónica e Venice 
Beach.  

3º DIA – LOS ANGELES | PALM SPRINGS | 
JOSHUA PARK | LAUGHLIN
Saída para Palm Springs, famosa pelas suas 
águas termais e por ser um autêntico oásis 
no deserto. Visita ao Joshua National Park, 
nome que deriva de uma espécie de cato, en-
contrada quase exclusivamente nesta zona, 
denominada Joshua Tree. Uma extensa área 
desértica coberta por peculiares matacões 

Pirâmides de Giza, Egito
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tirar a fotografia da praxe junto à famosa placa 
Welcome to Las Vegas ou tomar um chá no 
hotel Mandarin Oriental, entre muitas outras 
diversões. Jantar e alojamento.

8º DIA – LAS VEGAS | DEATH VALLEY | 
MAMMOTH LAKES
Neste dia, percorremos cerca de 530 kms. 
De manhã, travessia do Deserto do Nevada 
a caminho de Pahrump e Shoshone. Entrada 
no estado da Califórnia pelo Death Valley Na-
tional Park, que se situa a aproximadamente 
100 m abaixo do nível do mar. Descobrimos 
Badwater Point, o ponto mais baixo do vale, a 
vila de Furnace Creek e as dunas de areia de 
Stovepipe. Almoço.  Continuação para Mam-
moth Lakes, ainda no estado da Califórnia. 
Esta cidade de pequena dimensão, é enorme 
em termos de diversidade natural. Jantar e 
alojamento. 

Nota: se a temperatura em Death Valley es-
tiver demasiado elevada, a visita será subs-
tituída por uma ida ao Tonopah Historic Mi-
ning Park, uma antiga mina de prata ou Calico 
Ghost Town. 

9º DIA – MAMMOTH LAKES | YOSEMITE | 
MODESTO
Neste dia, percorremos cerca de 475 kms. 
Visita ao Yosemite National Park, um dos par-
ques mais bonitos do estado da Califórnia, 
que surpreende pela típica paisagem alpina 
com florestas de pinheiros e quedas de água 
magníficas. Observamos as falésias brancas 
monolíticas, que formam uma espécie de tor-
res acima do Yosemite Valley. Descubra o Half 
Dome, Bridalveil Falls e Yosemite Falls, junta-
mente com uma aldeia histórica, fundada pe-
los primeiros colonizadores, na parte sul do 
parque. O passeio pelas montanhas, atraves-
sando as terras férteis dedicadas à agricultu-
ra do Vale Central, até chegarmos a Modesto. 
Almoço entre visitas. Jantar e alojamento.

10º DIA – MODESTO | S. FRANCISCO
Pela manhã, saída para a City by the bay, S. 
Francisco, uma das cidades mais fotografa-
das, filmadas e documentadas do mundo. 
Visita panorâmica, onde vemos o distrito fi-
nanceiro, Union Square e Chinatown. Atraves-
samos a Golden Gate Bridge. Conheça a pi-
toresca cidade de Sausalito, situada do outro 
lado da baía. Almoço. Tarde livre. Aproveite 
para explorar melhor a Fog City, desfrutando 
de uma cidade histórica e charmosa com a 
modernização e sofisticação de uma metró-
pole internacional. Jantar com concerto de 
jazz. Alojamento. Visita noturna a S. Francisco 
a bordo de uma limusine!

11º – S. FRANCISCO | …. 
Transfer para o aeroporto. Regresso via cida-
de de conexão. Noite e refeições a bordo. 

12º DIA – CIDADE DE ORIGEM
Regresso.

Mínimo de 19 participantes

// PREÇO 
Por pessoa em quarto duplo: 5.136€

Suplemento em quarto individual: 1.022€

(rochas arredondadas de baixa altura), um 
dos principais pontos de atração do parque. 
Almoço. Seguimos viagem para Laughlin, 
uma pequena cidade de casinos na margem 
do Rio Colorado, apelidada de Vegas on the 
cheap, centro de diversão e entretenimento. 
Jantar e alojamento.
 
4º DIA – LAUGHLIN | GRAND CANYON | TU-
SAYAN
Neste dia, percorremos cerca de 560 kms. 
Saída para o Grand Canyon National Park, um 
fenómeno geológico o resultado de milhões 
de anos de erosão eólica e hídrica, consti-
tuindo uma autêntica obra-prima da natureza. 
Almoço. Passeio no icónico desfiladeiro de 
South Rim, deslumbrando-se com a expan-
são infinita de formas, cores e sombras em 
toda a sua plenitude. Podemos contemplar a 
beleza do Rio Colorado, que corre 1 km abai-
xo da borda do Grand Canyon. Possibilida-
de de passeio (opcional) de helicóptero para 
obter uma vista panorâmica do desfiladeiro. 
Jantar e alojamento em Tusayan.

5º DIA – GRAND CANYON (TUSAYAN) | MO-
NUMENT VALLEY / KANAB
Neste dia, percorremos cerca de 600 kms. 
Continuamos a explorar o Grand Canyon Na-
tional Park através do Desert View Drive, uma 
estrada panorâmica, a leste de Grand Canyon 
Village, que segue a borda do desfiladeiro ao 
longo de 40 kms. No caminho, paramos nos 
miradouros Grand View Point e Navajo Point. 
Partida para Monument Valley, onde observa-
mos o azul do céu em contraste com o ver-
melho escuro das colinas. Esta terra de cow 
-boys foi o cenário escolhido para gravação 
dos grandes filmes do faroeste americano. 
Aventure-se no vale desértico, com 40 kms de 
comprimento e 25 kms de largura, um “mu-

seu” natural com gigantescas estruturas de 
arenito. A viagem continua com paragens no 
Lago Powell* e na Barragem de Glen Canyon. 
Almoço entre visitas. Jantar e alojamento em 
Kanab. 

Opcional 1: tour de Jeep para conhecer a tri-
bo dos índios Navajo.

Opcional 2: voo panorâmico sobre o Lago 
Powell, o segundo maior lago artificial dos 
E.U.A., aos mais de 90 desfiladeiros, diversas 
ruínas indígenas, ilhas e formações rochosas.

6º DIA – KANAB | BRYCE CANYON | LAS 
VEGAS
Neste dia, percorremos cerca de 660 kms. 
Saída para visitar o Bryce Canyon, um dos 
parques mais fascinantes de Utah. As formas 
e sombras das pedras dos Pink Cliffs, locali-
zadas no desfiladeiro, variam desde o ama-
nhecer até ao pôr-do-sol. Continuação para 
St. George, fundada pelos mórmones, seita 
religiosa norte-americana, em 1861. Almoço 
no percurso. Visita ao Templo Mórmon. Che-
gada a Las Vegas, o único lugar no mundo 
onde pode jantar na Roma antiga, acordar em 
Paris com vista para a Torre-Eiffel e passear 
de gôndola nos canais de Veneza. Jantar e 
alojamento. 

Opcional: descubra as luzes da cidade no 
tour Las Vegas by night (guia em espanhol).

7º DIA – LAS VEGAS
Dia livre em Las Vegas. Sugerimos que explo-
re a zona de Downtown Las Vegas e a maior 
avenida da cidade - Las Vegas Boulevard. Ob-
serve a magnificência dos edifícios até chegar 
a Las Vegas Strip, conhecida pelos grandes 
resorts, casinos e outdoors chamativos. Pode 

Vista sobre o vale, nos EUA
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Vista do Glaciar Perito Moreno, Argentina

Inclui: passagens aéreas Lisboa | Londres | Las 
Vegas e S. Francisco | Londres | Lisboa, em voo 
regular da British Airways, com bagagem de 
porão; taxas de aviação (332€); circuito em au-
tocarro; 10 noites de alojamento (entre tradicio-
nal norte-americano e hotelaria equivalente a 
4*); refeições: 8 almoços e 10 jantares (incluin-
do 1 jantar com jazz); visitas e entradas: Joshua 
Tree, Grand Canyon, Monument Valley, Bryce 
Canyon, Death Valley e Yosemite; guias locais; 
assistente acompanhante INATEL; ESTA; segu-
ro de viagem (incluindo as condições especiais 
para cancelamento antecipado e interrupção 
de viagem conforme apólice e cobertura com-
plementar COVID).
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de cida-
de (a pagar localmente); bebidas às refeições; 
quaisquer serviços não mencionados.

ARGENTINA E CHILE  
//NOVIDADE 
10 A 21 NOVEMBRO 
PARTIDA: LISBOA

1º DIA – CIDADE DE ORIGEM | MADRID | 
BUENOS AIRES 
Formalidades de embarque em voo Iberia, 
com destino a Buenos Aires, via Madrid. Re-
feição ligeira fria no hotel e alojamento. 

2º DIA – BUENOS AIRES
Dia dedicado a Buenos Aires, uma cidade ab-
solutamente fascinante! Visita à zona Norte, 
San Isidro, Tigre e ao delta do rio Paraná, o 
mais largo do mundo, onde encontramos as 
típicas casas locais. Almoço. De tarde, visita 
aos bairros típicos de San Telmo e La Boca. 
Em jeito de boas-vindas à Argentina, reservá-
mos para esta noite um jantar em restaurante 
com espetáculo de tango, dança de grande 
sensualidade e beleza artística! Alojamento.

3º DIA – BUENOS AIRES | USHAIA 
Manhã livre em Buenos Aires. Sugerimos 
passeio na Calle Florida. Transfer para o aero-
porto e embarque no voo para Ushuaia. Jan-
tar e alojamento em hotel 4*.

4º DIA – USHUAIA 
Visita ao Parque Nacional da Tierra del Fuego, 
com passeio no Comboio do Fim do Mundo, 
antiga e elegante formação de carruagens 
com amplas janelas, puxadas por uma loco-
motora a vapor. Continuação pelo Parque Na-
cional. Regresso a Ushuaia. Almoço. Passeio 
de barco, pela Baía de Ushuaia e Canal de 
Beagle. Navegação junto às pequenas ilhotas, 
habitadas por lobos-marinhos e pássaros, 
contornando o Farol Les Éclaireurs, conheci-
do do “Fim do Mundo”. Jantar e alojamento.

5º DIA – USHUAIA | CALAFATE 
De manhã, tempo livre. Sugerimos passeio 
centro de Ushuaia, visitando o antigo presídio 
ou o posto de turismo para lhe carimbarem 
o passaporte com a menção “Fim do Mun-
do”. Almoço livre. Transfer para o aeroporto e 
partida em voo regular para Calafate. Jantar e 
alojamento em hotel 4*.

6º DIA – CALAFATE
Visita de dia inteiro ao Glaciar Perito Moreno, 

situado no Parque Nacional dos Glaciares, 
que assume um papel principal entre os 350 
glaciares que o compõem. Um dos momen-
tos mais belos da visita será o safari náutico 
em catamarã, aproximando-nos a cerca de 
100 metros das paredes do Glaciar, para foto-
grafar algumas das possíveis quedas de gelo. 
Almoço em bolsa durante a visita. Regresso a 
El Calafate. Jantar e alojamento.

7º DIA – CALAFATE | BARILOCHE 
Manhã livre em Calafate. Transfer para o ae-
roporto e partida para Bariloche. Principal 
centro de esqui da América do Sul e paraíso 
para os mais “gulosos” e amantes dos me-
lhores chocolates da América. Jantar e aloja-
mento em hotel 4*.

8º DIA – BARILOCHE | TRAVESSIA DOS LA-
GOS ANDINOS | PUERTO VARAS
Saída para um dia de travessia dos lagos an-
dinos. Combinamos percursos de barco e de 
autocarro, para que possa admirar as mais 
belas paisagens da região. Atravessamos 
o Lago Nahuel Huapi até Puerto Blest. Se-
guimos até Puerto Alegre, e daí iniciamos a 
travessia do lago Frias até Puerto Frias. Con-
tinuação até Peulla. Almoço. Embarque no 
catamarã Lagos Andinos, e travessia do Lago 
de Todos os Santos, também denominado de 
Lago Esmeralda pela cor e transparência das 
suas águas. Continuação até à estância de 
Puerto Varas. Jantar e alojamento em hotel 4*.

9º DIA – PUERTO VARAS | SANTIAGO DO 
CHILE
Transfer para o aeroporto de Puerto Montt e 
partida para Santiago do Chile. Visita à capi-
tal do Chile, uma cidade rica em arquitetura 
colonial espanhola, destaque para a Câma-
ra Municipal, Correios, Catedral e Museu de 
História Natural, outrora o Palácio das Cortes. 
Jantar e alojamento em hotel 4*.

10º DIA – SANTIAGO DO CHILE | VIÑA DEL 
MAR | VALPARAÍSO | SANTIAGO DO CHILE
Dia inteiramente dedicado à zona costeira do 
Pacífico, visitando Valparaíso e a “cidade-jar-
dim” de Viña del Mar. Almoço. Visita à Casa-
-Museu de Pablo Neruda, conhecida por La 
Chascona. Regresso a Santiago. Jantar em 
restaurante típico, acompanhado de um colo-
rido e animado espetáculo de músicas e dan-
ças chilenas, incluindo as da Ilha de Páscoa. 
Alojamento.

11º DIA – SANTIAGO DO CHILE | MADRID
Dia parcialmente livre. Transfer para o aero-
porto para regresso via Madrid. Noite e refei-
ções a bordo.

12º DIA – MADRID | CIDADE DE ORIGEM
Regresso. 

Mínimo de 20 participantes

// PREÇO 
Por pessoa em quarto duplo: 6.513€

Suplemento em quarto individual: 918€

Inclui: passagens aéreas Lisboa | Madrid | Bue-
nos Aires - Santiago do Chile | Madrid | Lisboa, 
em voo Ibéria, com bagagem de porão; voos in-
ternos Buenos Aires | Ushaia, Ushaia | Calafate, 
Calafate | Bariloche e Puerto Varas | Santiago 
do Chile; taxas de aviação (184€); transfers; 10 
noites de alojamento em hotéis 4*; refeições: 5 
almoços e 10 jantares (dos quais 2 são temáti-
cos com espetáculos ou animação: em Buenos 
e Santiago do Chile); visitas e entradas: Par-
ques Nacionais, Comboio do Fim do Mundo e 
na Casa Museu de Pablo Neruda “La Sebas-
tiana”, cruzeiros no Canal Beagle e nos Lagos 
Andinos; bagageiros nos hotéis na Argentina 
(1 mala por pessoa); guias locais; assistente 
acompanhante INATEL; seguro de Assistência 
em Viagem (60.000€) com CIV (Cancelamento 
e Interrupção de Viagem).
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CRUZEIROS INTERNACIONAIS

BARCELONA E 
CRUZEIRO PELO 
MEDITERRÂNEO 
25 AGOSTO A 2 SETEMBRO
PARTIDAS: LISBOA | PORTO | FARO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | BARCE-
LONA
Formalidades de embarque para voo com 
destino a Barcelona. Jantar e alojamento.

2º DIA – BARCELONA | INÍCIO DO CRU-
ZEIRO
Visita panorâmica a Barcelona, com guia lo-
cal. É uma cidade dinâmica, colorida, famosa 
por Gaudí e uma das cidades mais visitadas 
do mundo. Partida prevista para as 17h, em 
cruzeiro com características únicas devido à 
sua impressionante promenade de 360° com 
parede de vidro que circunda todo o navio. 
Uma experiência de férias mais próxima do 
mar.

3º DIA – CANNES (CÔTE D’AZUR, FRANÇA)
Pensão completa a bordo. Duração prevista 
da paragem: 8h30 às 17h30.  Excursão a ter-
ra incluída com guia local: 
VISITA A MÓNACO, MONTE CARLO E EZE 
(Duração: cerca de 6h)
Saída para o Principado do Mónaco e Mon-
te Carlo, onde o luxo está espelhado em 
cada pormenor, desde a fachada do casino, 
à marina, aos iates e automóveis. Passeio a 
pé, passando pelo Rochedo do Mónaco até 
à cidade velha de Monte Carlo. Entre ruas e 
ruelas estreitas, passamos pelo Museu Ocea-
nográfico, Palácio Real e pela catedral, onde 
casaram e estão enterrados a Princesa Grace 
Kelly e o Príncipe Rainier III, assim como pelo 
Casino de Monte Carlo e pelo famoso Hotel 
de Paris. Tempo livre. Partimos para a aldeia 
medieval de Eze, um dos pontos mais altos da 
região, com uma vista inspiradora sobre Mar 
Mediterrâneo e arredores. Abriga a fábrica de 
perfume Fragonard. Visita à perfumaria onde 
aprendemos sobre esta arte delicada. Re-
gresso ao navio.

4º DIA – GÉNOVA (ITÁLIA)
Pensão completa a bordo. Duração prevista 
da paragem: 7h às 18h. Excursão a terra in-
cluída com guia local:
VISITA A GÉNOVA: CULTURA E HISTÓRIA 
(Duração: cerca de 4h)
Saímos de ferry até ao porto. Seguimos a 
pé até ao centro histórico, onde passeamos 
pelas ruas estreitas e charmosas, chamadas 
por carrugi, até à Praça Ferrari, o coração co-
mercial de Génova. Deixe-se surpreender por 
um dos maiores exemplos de cidade medie-
val bem preservada e quase intacta na Euro-
pa. Admiramos o exterior do Palácio Ducal e 

Catedral Maior, em Palma de Maiorca, Espanha

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

seguimos para a cisterna, onde é servido um 
lanche típico, feito de bruschetta e focaccia. 
Seguimos para visita exterior à Catedral de 
São Lourenço. Tempo livre. Regresso ao na-
vio.

5º DIA – LA SPEZIA (CINQUE TERRE, ITÁ-
LIA)
Pensão completa a bordo. Duração prevista 
da paragem: 7h às 18h. Excursão a terra in-
cluída com guia local: 
VISITA A PISA: A CIDADE DA TORRE INCLI-
NADA (Duração: cerca de 4h30)
Partimos para Pisa, onde temos um dos pré-
dios mais famosos do mundo, a Torre Incli-
nada de Pisa, assim como a Praça dei Mira-
coli. Esta cidade é a terra de Galileu Galilei, o 
famoso matemático, físico e astrónomo, cuja 
contribuição científica permitiu evoluir para 
uma nova era na história da astronomia. Visita 
ao exterior da Torre e ao Batistério de mármo-
re. Possibilidade de visita ao interior da bela 
Catedral do século XIII (entrada não incluída). 
Terminamos no centro de Pisa, um lugar cheio 
de praças, prédios, lojas e restaurantes. Re-
gresso ao navio. 

6º DIA – CIVITAVECCHIA | ROMA (ITÁLIA) 
Pensão completa a bordo. Duração prevista 
da paragem: 7h às 19h. Excursão a terra in-
cluída com guia local:
VISITA A ROMA: CULTURA E HISTÓRIA 
(Duração: cerca de 9h)
Aproximadamente a 1h30 de distância de Ci-
vitavecchia, visitamos Roma, uma das cida-
des mais emblemáticas do mundo, rica em 
história e charme italiano. Iniciamos o passeio 
a pé com visita ao exterior do Coliseu, aos 
Banhos de Caracalla, ao Circo Máximo, ao 
Palatino e ao Arco de Constantino. Continua-
mos até à Praça Navona, a Fonte de Trevi e o 
Panteão. Almoço e tempo livre. 
Nota: o guia dará informações no local sobre 
a possibilidade de visitar a Basílica de São 
Pedro (não incluída). 

7º DIA – NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo. A programação 
diária neste cruzeiro é diversificada e muito 
animada. São muitas as atividades de en-

tretenimento, desde jogos, aulas de dança, 
noites temáticas, espetáculos, entre outras 
opções. 
 
8º DIA – PALMA DE MAIORCA (ILHAS BA-
LEARES, ESPANHA)
Pensão completa a bordo. Duração prevista 
da paragem: 9h às 23h. 
Excursão a terra incluída com guia local: 
VISITA A PALMA DE MAIORCA (Duração: cer-
ca de 4h)
Partimos para o Castelo de Bellver, do séc. 
XIV, construído pelo Rei James II, é um dos 
poucos castelos circulares na Europa. Cons-
truída sobre as fundações de uma antiga 
mesquita, com 120 metros de comprimento, 
abóbadas de 44 metros de altura, é conside-
rada uma das maiores catedrais da Europa. 
Passeio pelas ruas do Bairro Gótico onde 
admiramos outros pontos de referência de 
Palma: Palácio Almudaina, Plaza Cort, onde 
se situa a Câmara Municipal, Plaza Mayor e 
Praça Santa Eulalia. Tempo livre. Regresso ao 
navio.

9º DIA – BARCELONA | CIDADES DE ORI-
GEM 
Desembarque e partida para a Serra de Mont-
serrat, nos arredores de Barcelona. No cora-
ção da Catalunha ergue-se uma montanha de 
formas únicas e pontas de pedras cinza, um 
maciço espetacular em cujo topo fica a ima-
gem da Virgem de Montserrat a Moreneta, de 
estilo românico e datada do século XII, onde 
se venera a padroeira da Catalunha. Visita ao 
mosteiro. Almoço em restaurante. Transfer 
para o aeroporto. Formalidades de embarque 
e regresso. 

Mínimo de 20 participantes

// PREÇO 
Por pessoa em Camarote Deluxe:

Interior: 2.369€

Vista Mar: 2.489€

Varanda: 2.619€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Porto | Faro | 
Barcelona | Lisboa | Porto | Faro com bagagem 
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de porão; transfers; taxas de aviação (Lisboa 
43€); taxas portuárias (200€); 1 noite de aloja-
mento em hotel 4*; 7 noites a bordo do Cruzei-
ro MSC Seaview em camarote Deluxe Interior 
(ou conforme opção escolhida) em regime de 
pensão completa; refeições: 7 almoços e 8 
jantares, com bebidas em Barcelona (água ou 
vinho) e a bordo (pacote Easy); visitas: Barce-
lona, Cannes, Génova, Piza, Roma e Palma de 
Maiorca; guias locais; assistente acompanhan-
te INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de cida-
de em Barcelona (a pagar localmente); gratifica-
ções, quotas de serviço (10€/pessoa/noite - a re-
confirmar a bordo); suplementos de tarifa aérea 
(Faro 3€); taxas de aviação (Porto: 29€ e Faro: 
28€); quaisquer serviços não mencionados.

CRUZEIRO NO 
MEDITERRÂNEO  
– DE LISBOA //NOVIDADE 
27 SETEMBRO A 5 OUTUBRO
PARTIDA: LISBOA

1º DIA – CIDADE DE ORIGEM 
Comparência no porto de Lisboa para forma-
lidades de embarque. Partida prevista para as 
20h. Jantar e noite a bordo. 
 
2º AO 3º DIA – NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo. 
 
4º DIA – TARRAGONA (ESPANHA)
Pensão completa a bordo. Duração prevista 
da paragem: 8h às 13h.
Excursão a terra incluída com guia local: 
VISITA À ANTIGA CIDADE ROMANA DE 
TARRAGONA (Duração: cerca de 3 horas)
Uma visita imperdível à pérola da Costa Dou-
rada, à cidade romana de Tarragona, Patri-
mónio Mundial da UNESCO. Iniciamos visita 
panorâmica à cidade desfrutando da vista 
para o mediterrâneo, seguimos para a antiga 
porta da cidade, o Portal del Roser, pela Plaza 
de la Font até chegarmos à Catedral de Santa 
Maria, que se ergue sobre um templo romano 
dedicado a Júpiter e a uma mesquita muçul-
mana. Seguimos em direção ao Circo Roma-
no. Continuamos o nosso percurso a pé até 
ao Anfiteatro onde se realizavam sacrifícios 
e espetáculos de gladiadores, admiramos as 
ruínas da fundação de uma basílica visigóti-
ca, construída para comemorar o sacrifício de 
São Frutuoso e de seus diáconos.  Regresso 
ao navio.

5º DIA – SAVONA (ITÁLIA)
Pensão completa a bordo. Duração prevista 
da paragem: 10h às 16h30.
Excursão a terra incluída com guia local: 
VISITA DE FINALBORGO E NOLI (Duração: 
cerca de 3h50)
Visite duas das cidades mais bonitas da Itá-
lia: Finalborgo e Noli. Passear pelas suas ruas 
estreitas do centro medieval é como viajar no 
tempo. Destacamos as suas fortalezas, os 
edifícios renascentistas, basílicas barrocas e 
torres nobres. Começamos a visita por Final-
borgo, vila medieval, ao caminhar pelas ruas 
pode sentir a atmosfera medieval criada pelo 
imponente Castelo San Giovanni, que se er-

Vista para o porto de Marselha, França

gue majestosamente para defender a cidade. 
Não muito longe daqui, fica a Basílica de San 
Biagio, o antigo Convento de Santa Caterina 
e o Palazzo Ricci e o Palazzo Brunenghi. Se-
guimos até Noli, uma República Marítima In-
dependente que foi aliada de Génova contra 
Veneza e Pisa no séc. XIII. Passeamos pelos 
caruggi da cidade velha. Entre as igrejas e 
palácios nobres, destacam-se as muralhas 
medievais, onde apenas permanecem ape-
nas quatro das 72 torres originais. Procure a 
trapezoidal Torre del Canto e a Torre del Co-
mune, com seus merlões rabo de andorinha. 
Paramos junto a San Paragorio, uma das igre-
jas românicas mais antigas e mais bem pre-
servadas da Ligúria. Regresso ao navio.

6º DIA – MARSELHA (FRANÇA)
Pensão completa a bordo. Duração prevista 
da paragem: 8h às 13h.
Excursão a terra incluída com guia local: 
VISITA DE MARSELHA COM COMPRAS 
(Duração: cerca de 4h)
A cidade portuária de Marselha é a segunda 
maior cidade de França. Aqui podemos apre-
ciar a combinação de estilo e história. Inicia-
mos o nosso percurso com um tour panorâ-
mico por Marselha. Seguimos em autocarro 
pela estrada marítima para admirarmos a sua 
costa. Breve paragem para fotografias junto 
à Catedral Santa Maria Maior, no grandioso 
Palácio Longchamp, igreja românica de São 
Lourenço (visitas externas) e Parque Borely.
No topo do monte, admiramos a vista desde 
a Catedral de Notre Dame de la Garde, o sím-
bolo da cidade. A visita continua até à zona 
do porto antigo, um lugar popular desde a an-
tiguidade até aos dias de hoje. Tempo livre. 
Regresso ao navio.

7º DIA – NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo. 

8º DIA – CÁDIS (ESPANHA)
Pensão completa a bordo. Duração prevista 
da paragem: 9h às 18h. 
Excursão a terra incluída com guia local: 

VISITA CÁDIS EM PASSO FLAMENGO (Du-
ração: cerca de 2h)
Começamos com uma visita panorâmica pela 
cidade. Admiramos a bela Igreja de Santo Do-
mingo, a antiga prisão real em estilo neoclás-
sico, e, em seguida, o teatro romano, desco-
berto em 1980, um dos maiores da península 
ibérica. Continuamos em direção da Caleta, 
o antigo porto fenício, passando depois em 
frente ao jardim botânico e às muralhas do 
castelo, que antigamente protegiam a cidade. 
Seguimos até à Plaza de Espanha e percor-
remos as ruelas estreitas do centro histórico 
até chegarmos à Catedral neoclássica, com a 
sua soberba cúpula dourada que surge contra 
o céu azul. Construída com ouro e prata trazi-
dos do Novo Mundo, a catedral testemunha o 
passado glorioso da cidade. Após um passeio 
entre as maravilhas históricas e arquitetónicas 
de Cádis, paramos numa típica taberna local, 
onde assistimos a um típico espetáculo de 
flamengo. Regresso ao navio.

9º DIA – CIDADE DE ORIGEM
Chegada a Lisboa de manhã. Formalidade de 
desembarque e saída a partir das 10h no cais 
de Lisboa. 

Mínimo de 20 participantes

// PREÇO 
Por pessoa em Camarote:

Interior: 1.365€

Exterior: 1.498€

Varanda: 1.650€

Inclui: 8 noites de alojamento a bordo do Cru-
zeiro Costa Fascinosa, em camarote (ou exte-
rior conforme opção escolhida) em regime de 
pensão completa a bordo; taxas portuárias 
(210€); refeições: 7 almoços e 8 jantares; pa-
cote de bebidas Lunch & Dinner; visitas: Tar-
ragona, Finalborgo e Noli (Província de Savo-
na), Marselha e Cádis; guias locais; assistente 
acompanhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxas de reserva (10€); gratificações 
(pessoa 88€ - a reconfirmar a bordo); quaisquer 
serviços não mencionados.
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TURISMO RELIGIOSO

SANTUÁRIOS 
MARIANOS   
EM ESPANHA 
10 A 14 MAIO
PARTIDAS: LISBOA | PORTO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | BARCE-
LONA
Formalidades de embarque em voo regular 
com destino a Barcelona. Panorâmica pela 
capital da Catalunha. Almoço livre. Visita ao 
Parque Güell Barcelona, projetado pelo arqui-
teto Antoni Gaudí e concluído em 1914, dá-
-nos uma visão do brilho de Gaudí e do seu 
estilo eclético e único. Seguimos para visita à 
Sagrada Família, também projetada por Gau-
dí, cuja obra se iniciou em 1882 e, mais de 
135 anos depois, permanece inacabada. Os 
vitrais, divididos em tonalidades de vermelho, 
azul, verde e amarelo e ocre, criam uma vista 
magnífica quando a luz do sol penetra através 
dos fragmentos coloridos do vidro. Jantar em 
restaurante no típico Pueblo Espanhol. Aloja-
mento em hotel 4*. 
 
2º DIA – BARCELONA | MONTSERRAT
Manhã e almoço livre em Barcelona. De tar-
de, seguimos até ao Santuário de Nossa Se-
nhora de Montserrat, situado no coração da 
montanha mais emblemática da Catalunha. 
O santuário tem a sua origem histórica na Er-
mida de Santa Maria que o Conde Vifredo I 
de Barcelona doou ao Mosteiro de Ripoll no 
ano de 888. Visita guiada ao Parque e à sua 
envolvência. Jantar e alojamento em hotel 3*.

3º DIA – MONTSERRAT | ZARAGOZA
Partimos para visita guiada a Zaragoza, com 

destaque para a Basílica de Nossa Senhora 
do Pilar e o Palácio de la Aljafería. A Basílica, 
arte barroca e obra de Ventura Rodríguez, tem 
no seu interior a Santa Capela, que guarda a 
imagem da Virgen del Pilar. O Palácio, caste-
lo-palácio árabe do séc. XI, conserva restos 
do recinto fortificado, com uma planta qua-
drangular e torreões arredondados, exceto 
um deles, que é conhecido como Torreão do 
Trovador. Almoço livre. Jantar e alojamento 
em hotel 4*.

4º DIA – ZARAGOZA | TORRECIUDAD | LÉ-
RIDA 
De manhã, saída para Torreciudad, visita ao 
Santuário. Torreciudad converteu-se num 
ponto de encontro para muitos peregrinos de 
vários países. Almoço livre. Seguimos para 
visita panorâmica a Lérida. Localizada na vár-
zea do rio Segre, acolheu diversas culturas ao 
longo da sua história. Na parte mais velha da 
cidade, destaca-se sobre uma colina, a antiga 
catedral ou Seu Vella, símbolo da capital. Jan-
tar e alojamento em hotel 4*.

5º DIA – LÉRIDA | ANDORRA VELHA | BAR-
CELONA | CIDADES DE ORIGEM 
De manhã, saída para Andorra, visita ao 
Santuário de Nossa Senhora Meritxell, que 
alberga a imagem da Virgem de Meritxell, 
padroeira do país, em talha policromada que 
faz lembrar a original românica, destruída no 
incêndio de 1972. Almoço livre. Transfer para 
o aeroporto de Barcelona. Formalidades de 
embarque e regresso.

Mínimo de 25 participantes

// PREÇO 
Por pessoa em quarto duplo: 1.085€

Suplemento em quarto individual: 329€

Inclui: passagem aérea de Lisboa ou Porto | 
Barcelona | Lisboa ou Porto com bagagem de 

porão; taxas de aviação (42€); circuito em au-
tocarro; 4 noites de alojamento em hotéis 3* e 
4* (ou similares); refeições: 4 jantares; entradas: 
Parque Guell, Sagrada Família e Palácio de Al-
fajeria; visitas: Barcelona, Montserrat, Zarago-
za, Lérida e Meritxell; guias locais; assistente 
acompanhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); suplemento 
de tarifa aérea (Porto: 28€); suplemento de taxas 
de aviação (Porto: 8€); taxas de cidade (a pagar 
localmente - Barcelona: 3,80€, Monserrat: 0,66€ 
e Lérida: 1,32€); almoços; bebidas às refeições; 
quaisquer serviços não mencionados.

LOURDES E TOULOUSE: 
MILAGRES DE CORPO 
E ALMA 
25 A 27 AGOSTO
PARTIDAS: LISBOA | PORTO | FARO | FUNCHAL

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | TOULOUSE 
| LOURDES
Formalidades de embarque em voo regular 
da TAP com destino a Toulouse. Transfer para 
almoço em Toulouse. De seguida, transfer 
para Lourdes. Visita à Basílica de Lourdes, 
que compreende várias capelas, igrejas e lo-
cais de recolhimento e oração. A Capela-mor 
da Basílica foi construída, a pedido de Nossa 
Senhora, sobre a Gruta Massabielle onde se 
deram as 18 aparições à pequena Bernadette, 
em 1858. De tarde, pode visitar estes locais. 
Jantar no hotel. Possibilidade de recitar o ter-
ço com os restantes peregrinos no Santuário 
ou de assistir à procissão das velas, espetá-
culo de fé e luz, emocionante. Alojamento no 
hotel 3*.
 
2º DIA – LOURDES 
Possibilidade de participar na missa matinal. 
Almoço no hotel. Visita guiada, a pé, aos lo-
cais relacionados com a vida de Bernadette, 
como o “calabouço” onde vivia com a sua 
família, a pia onde foi batizada, o Hospício 
Santa Bernadette, e por fim Bartrés, aldeia 
onde foi criada na infância. No fundo da Gruta 
existe a “Fonte Milagrosa”, que brotou no dia 
25 de fevereiro de 1858, durante a 9ª apari-
ção, quando Bernadette cavava a terra com 
as mãos, seguindo as orientações de Nossa 
Senhora que lhe dizia: “Vai beber da fonte 
e lavar-te nela”. Tempo livre. Aproveite para 
conhecer aos famosos banhos de Lourdes. 
Jantar e alojamento no hotel.

3º DIA – LOURDES | TOULOUSE | CIDADES 
DE ORIGEM
De manhã, saída para Toulouse para breve vi-
sita à La Ville Rose – a cidade rosa – devido à 
arquitetura das casas, onde os tijolos tradicio-
nais são cor-de-rosa. Almoço em restaurante. 
Tempo livre. Transfer para o aeroporto de Tou-
louse. Regresso.

Mínimo de 35 participantes

// PREÇO
PARTIDA DE LISBOA

Por pessoa em quarto duplo: 690€
Basílica do Rosário, Lourdes, França
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TURISMO NATUREZA

INCRÍVEIS: RONDA, 
CAMINITO DEL REY 
E SETENIL DE LAS 
BODEGAS //NOVIDADE 
23 A 25 ABRIL
PARTIDAS: SANTARÉM | LISBOA | SETÚBAL 

2 A 4 MAIO
PARTIDAS: ÉVORA | BEJA | FARO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | SEVILHA | 
RONDA  
Saída para Sevilha, a Rainha do Guadalquivir, 
com paragens técnicas durante o percurso. 
Almoço livre. Vemos a Catedral e a sua famo-
sa Giralda, as margens do rio Guadalquivir e 
os populares Bairros de Santa Cruz e Triana. 
Continuação para Ronda. Jantar e alojamento 
em hotel 3*. 

2º DIA – RONDA | CAMINITO DEL REY | 
RONDA 
Saída para percorrer o famoso Caminito del 
Rey, uma experiência que surpreende qual-
quer viajante. Localizado no coração de Má-
laga, dentro da Área Natural do Desfiladeiro 
Los Gaitanes, o famoso Caminito del Rey é 
uma passarela pendurada nas paredes de um 
desfiladeiro formado pelo rio Guadalhorce ao 
atravessar os calcários que compõem a Serra 
Huma. Viva a experiência de caminhar nestes 
passadiços construídos acima de 100 metros 
de altura. Percorremos as paisagens do Sítio 
Natural Desfiladero de los Gaitanes, que atin-
ge os 700 metros de profundidade. Almoço 
em restaurante. Regresso a Ronda para visita 
guiada. Observamos a magnífica Ponte Nova, 
localizada na garganta do rio Tajo, a Ponte Ve-
lha e a Praça de Touros, a mais antiga e maior 
do mundo (entrada não incluída). Tarde livre. 
Jantar e alojamento no hotel.

PARTIDA DO PORTO
Por pessoa em quarto duplo: 729€

PARTIDA DE FARO
Por pessoa em quarto duplo: 747€

PARTIDA DO FUNCHAL
Por pessoa em quarto duplo: 807€

Suplemento em quarto individual: 145€

Inclui: passagens aéreas Cidade de Origem | 
Toulouse | Cidade de Origem, em voo TAP com 
bagagem de porão; taxas de aviação (Lisboa: 
47€, Porto: 76€, Faro: 75€ e Funchal: 78€); circui-
to em autocarro; 2 noites de alojamento em hotéis 
3*; refeições: 3 almoços e 2 jantares; entradas: 
Basílica, Cova; visitas: Lourdes, Rota de Santa 
Bernardete e Toulouse; guias locais; assistente 
acompanhante INATEL; acompanhamento por 
sacerdote (guia espiritual); seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de ci-
dade (a pagar localmente); quaisquer serviços 
não mencionados.

3º DIA – RONDA | SETENIL DE LAS BODE-
GAS | CIDADES DE ORIGEM 
Saída para visita guiada a Setenil de las Bode-
gas. Admiramos as casas escavadas em gru-
tas e caminhamos debaixo de rochas gigan-
tes, em perfeita harmonia com a localidade. 
Almoço em restaurante. Regresso. 

Mínimo de 30 participantes

// PREÇO 
Por pessoa em quarto duplo: 495€

Suplemento em quarto individual: 38€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de alo-
jamento em hotel 3*; refeições: 2 almoços e 2 
jantares, com bebidas incluídas; visitas: Sevi-
lha, Ronda e Setenil de las Bodegas; entradas: 
Catedral de Sevilha e Caminito del Rey; áu-
dio-guias (Sevilha); guias locais e de natureza; 
assistente acompanhante INATEL; seguro de 
viagem com cobertura COVID.
Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer 
serviços não mencionados.

Nota: com uma extensão de quase 8 km e 
dificuldade média, são muitos os visitantes 
que o percorrem sem ter uma grande expe-
riência no mundo das caminhadas, embora 
seja aconselhável possuir alguma destreza 
pois ao longo do percurso existem diferen-
tes subidas, descidas, passarelas e escadas 
que têm de ser superadas. Traga calçado e 
roupa adequada e prepara-se adequada-
mente nos dias que antecedem a viagem!

CINQUE TERRE: 
PAISAGENS DE SONHO 
DE ITÁLIA //NOVIDADE

3 A 9 SETEMBRO 
PARTIDA: LISBOA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | MILÃO | 
GÉNOVA 
Formalidades de embarque em voo regular 
com destino a Milão. Transfer para Génova 

com almoço em restaurante durante o per-
curso. Visita panorâmica de Génova, para 
primeira impressão deste importante porto 
marítimo. Jantar e alojamento em hotel 4*.
 
2º DIA – GÉNOVA | RIOMAGGIORE | MANA-
ROLA | CORNIGLIA | VERNAZZA | MONTE-
ROSSO | GÉNOVA
As Cinque Terre estão enquadradas na região 
da Riviera Lígure, que engloba a parte costeira 
da Ligúria, uma das regiões mais charmosas 
do país. Entre duas cadeias montanhosas – 
os Alpes Marítimos e os Apeninos – rochedos 
e promontórios encontram-se em harmonia 
no Mar da Ligúria. Vamos conhecê-las num 
passeio de comboio, iniciado em Riomaggio-
re, a aldeia mais meridional. Mais tarde, par-
tida de novo em comboio para Manarola e 
Corniglia. Almoço em restaurante local em 
Corniglia. Caminhada até Vernazza. Transfer 
de comboio até Monterosso. Passeio pela lo-
calidade. Regresso. Jantar e alojamento. 

Passeio pedestre CORNIGLIA – VERNAZZA
Dificuldade: Fácil
Distância: 4 kms 
Tempo de caminhada: 1h30
Altura máxima: 250 metros

3º DIA – GÉNOVA | LA SPEZIA | LERICI | 
PORTOVENERE | GÉNOVA
Saída de comboio para La Spezia. O centro 
histórico é um lugar perfeito para aprender 
sobre a fascinante história da cidade, que 
mantém as ruas típicas em serpentina, pré-
dios antigos e arquiteturas intactas. Saída 
de barco para Lerici. Almoço em restauran-
te. Breve passeio por Lerici que aglomera um 
conjunto de prédios de cor pastel, praias e en-
seadas em forma de lua em quarto crescente 
e penhascos rochosos que se misturam com 
o mar cintilante. Continuação de barco para 
Portovenere, conhecida pelo seu pitoresco 
porto com casas coloridas e pela Igreja de 
São Pedro, situada na ponta do promontório 
rochoso. Estreitas ruas medievais levam-no 
até à colina do castelo. Jantar e alojamento 
no hotel. 
 

Caminito del Rey, Málaga, Espanha



32  VIAGENS INATEL  INTERNACIONAIS

4º DIA – GÉNOVA | RAPALLO | PORTOFINO 
| CAMOGLI | SAN FRUTTUOSO | RAPALLO 
| GÉNOVA
Saída de comboio para Rapallo. Seguimos 
em barco para Portofino, uma das localida-
des mais exclusivas de Itália, numa enseada, 
cercada por casas e pequenos edifícios co-
loridos e cheia de maravilhosos iates que es-
pelham o elevado poder económico dos seus 
visitantes. Almoço em restaurante. Continua-
ção de barco até Camogli para visita à vila de 
pescadores e estância turística. O seu nome 
significa “casa de mulheres” (Casa delle Mo-
gli) e é uma das maiores do Parque Natural e 
Regional de Portofino. Visita à Abadia de San 
Fruttuoso e ao Mosteiro, com o seu claustro, 
a sala do capítulo, a igreja e os túmulos dos 
Doria, família que doou a Abadia. Regresso 
de barco a Rapallo, e embarque no comboio 
até ao Génova. Jantar e alojamento. 
 
5º DIA – GÉNOVA 
Visita a Génova, terminando no Porto Anti-
co, construído pela ocasião dos 500 anos 
do descobrimento da América por Cristóvão 
Colombo. Visita ao Palazzo Ducale di Geno-
va. Depois, participamos num workshop para 
fazer o Pesto alla Genovese. Almoço em res-
taurante. Visita ao Galata Museo del Mare, o 
museu marítimo de Génova. Tempo livre. Jan-
tar e alojamento. 

6º DIA – GÉNOVA | CARRARA | COLONNATA 
| FLORENÇA 
Saída para Carrara e encontro com o guia 
local que nos enquadrará na história relacio-
nada com os seus famosos mármores. Saída 
para o centro de Colonnata para degustação 
do Lardo, um famoso petisco da região. Al-
moço de despedida, com produtos típicos. 
Continuação para Florença. Jantar e aloja-
mento em hotel 4*.

7º DIA – FLORENÇA | CIDADE DE ORIGEM
Visita a Florença, repleta de museus, igrejas, 

monumentos, praças e edifícios com mais de 
quatro séculos. Destaque para a Basílica de 
Sta. Maria del Fiore, a Piazza del Duomo, a 
Basílica de São Lourenço, o Mercado Central 
(entradas não incluídas) e a Ponte Vecchio so-
bre o Rio Arno. Almoço em restaurante. Re-
gresso.

Mínimo de 31 participantes

// PREÇO 
Por pessoa em quarto duplo: 1.999€

Suplemento em quarto individual: 490€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Milão e Flo-
rença | Lisboa com a TAP, com bagagem de 
porão; taxa de aviação (Lisboa: 47€); circuito 
em autocarro; 6 noites de alojamento em hotéis 
4*; refeições: 7 almoços e 6 jantares; entradas: 
Abadia de São Frutuoso, Galata Museu do Mar, 
Pedreiras em Carrarz e passagens de comboio 
e de barco; visitas: Cinque Terre, Génova, Flo-
rença, Carrara, Colonnata, Rapallo, Portofi-
no, San Fruttuoso, Camogli e Sestri Levante; 
workshop de pesto e degustação de Lardo de 
Colonnata; auriculares; guias locais; assistente 
acompanhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de ci-
dade (por pessoa/noite: Génova: 3€ e Florença: 
4,90€); bebidas às refeições; quaisquer servi-
ços não mencionados.

CAMINHO FRANCÊS 
DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 
30 SETEMBRO A 6 OUTUBRO 
PARTIDAS: SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | PAMPLONA
Partida para Guipúzcoa. Breves paragens em 
rota, com almoço livre. Jantar e alojamento 
em hotel 4*. 
 

2º DIA – PAMPLONA | RONCESVALLES | 
LINTZOAIN | ZUBIRI | LOGROÑO (1ª ETAPA 
- 5 KM)
Saída para visita a Roncesvalles, conhecida 
pelo início do Caminho de Santiago Francês 
em Espanha e ponto de partida das peregri-
nações atuais. Transfer para Lintzoain. Na 1ª 
etapa, subimos encostas íngremes até alcan-
çar o topo do Erro, onde podemos contem-
plar a natureza. Continuamos ao longo da rota 
do Caminho de Santiago até perto de Zubiri, 
onde nos aguarda o autocarro. Almoço em 
bolsa. Visita guiada a Pamplona, capital de 
Navarra, onde vamos conhecer as famosas 
ruas do encierro e os seus lugares mais em-
blemáticos, como a praça do castelo, o pas-
seio Sarasate, a praça da Câmara Municipal e 
a catedral de Santa María La Real. Partimos 
para Logroño. Jantar e alojamento.
 
3º DIA – LOGROÑO | CIRUEÑA | SANTO DO-
MINGO DE LA CALZADA | BURGOS BUR-
GOS (2ª ETAPA – 6 KM)
Visita guiada a Logroño, começando pelo 
centro histórico, com múltiplas alusões ao 
Caminho de Santiago, como um grande jogo 
que marca os principais marcos do percurso. 
Contemplamos a Con-Catedral La Redonda, 
com as “Torres Gémeas”. Tempo livre. Suge-
rimos que passeie pela famosa rua del Laurel, 
prove os tradicionais pintxos e vinhos locais. 
Almoço no hotel. Saída para Cirueña, onde 
iniciamos a 2ª etapa do Caminho de Santia-
go até Santo Domingo de la Calzada, com 
uma lenda que tem muito em comum com o 
Galo de Barcelos. Destaque para as mura-
lhas do séc. XI, o Convento de S. Francisco 
e o mosteiro cisterciense, um ponto chave de 
peregrinação. Tempo livre. Sugerimos visita 
à Catedral de Santo Domingo de la Calzada. 
Seguimos em autocarro para Burgos. Jantar e 
alojamento em hotel 4*. 
 
4º DIA – BURGOS | CALZADILLA DE LA 
CUEZA | TERRADILLOS DE LOS TEMPLA-

Peregrinos a atravessar a ponte medieval, no Caminho de Santiago
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RIOS | LEÓN (3ª ETAPA - 9 KM)
Visita guiada a Burgos, para conhecer a Ca-
tedral de Santa María, Património da Humani-
dade pela UNESCO, o Mosteiro das Huelgas 
Reales, Património Nacional, o passeio do 
Espolón ou o Mosteiro da Cartuja de Mira-
flores. Almoço no hotel. Partimos na 3ª etapa 
para Calzadilla de la Cueza, onde continua-
mos ao longo da rota do Caminho de San-
tiago até Terradillos de los Templários, onde, 
segundo a lenda, os últimos Templários en-
terraram a famosa galinha dos ovos de ouro. 
Continuamos até León. Jantar e alojamento 
em hotel 4*. 
 
5º DIA – LEÓN | RABANAL DEL CAMINO | 
CRUZ DE FERRO | MOLINASECA | PON-
FERRADA (4ª ETAPA - 8 KM)
Visita guiada a León. Visita panorâmica às 
ruas do alargamento. Caminhamos pelas ruas 
e contemplamos a casa de Gaudí, Botines, o 
Palácio dos Guzmanes, o Palácio do Conde 
Luna e a Basílica de S. Isidoro o mais belo 
exemplo de gótico espanhol, onde se con-
sidera estar a “Capela Sistina” de Espanha. 
Visita à Catedral, cujos vitrais ocupam mais 
de 1200 m2, tornando-a na mais luminosa 
catedral espanhola. Almoço. Seguimos para 
Rabanal del Camino, onde continuamos o tri-
lho a pé até Cruz de Ferro. Partimos para Mo-
linaseca, declarada Sítio Histórico-Artístico, 
para uma breve visita. Este pequeno povoado 
é um dos enclaves mais importantes da Rota 
Jacobina. Seguimos viagem até Ponferrada. 
Jantar e alojamento em hotel 4*. 
 
6º DIA – PONFERRADA | MELIDE | BOENTE 
| MONTE DO GOZO | SANTIAGO DE COM-
POSTELA (5ª ETAPA - 6 KM)
Visita a Ponferrada, capital da região do Bier-
zo, cujo centro histórico tem um imponente 
castelo fundado pelos templários. Aos pés do 

VIETNAME, CAMBOJA 
E LAOS 
4 A 20 DEZEMBRO
PARTIDA: LISBOA
 
Uma viagem surpreendente de 16 dias, visi-
tando Ho Chi Minh, o Delta do Rio Mekong, 
Can Tho, Chau Doc, Phnom Penh, Siem Reap, 
Danang, Hoi Na, Danang, Hanói e Luang Pra-
bang. Cenários únicos e extraordinários que 
exercem um verdadeiro fascínio, uma viagem 
para quem se quer perder do mundo.

Preço e programa a informar.
Consulte a INATEL Local mais próxima de si.

FIM DE ANO EXÓTICO 
NA TAILÂNDIA //NOVIDADE 
26 DEZEMBRO A 6 JANEIRO 2024
PARTIDA: LISBOA
 
Um circuito pelo país dos sorrisos, dos tem-
plos e de uma beleza natural exótica, pas-
sando por Banguecoque, Norte da Tailândia 
e Phuket.

Preço e programa a informar.
Consulte a INATEL Local mais próxima de si.

ANTECIPAÇÃO DE VIAGENS

Aldeão a pescar em lagoa com flores de lótus - Vietname, Camboja e Laos

castelo fica a cidade velha, da qual se desta-
ca o Convento das Madres Concepcionistas, 
a praça e a Basílica da Encina, o Hospital da 
Rainha e a Igreja barroca de San Andrés, que 
abriga um Cristo do tempo dos Templários. 
Continuamos para Melide, centro geográfico 
da Galiza, o ponto de ligação entre o Cami-
nho Primitivo e o Caminho Francês de San-
tiago. Almoço em bolsa de piquenique. Neste 
dia, podemos optar por caminhar de Melide 
a Boente ou fazer os últimos quilómetros de 
Monte do Gozo a Santiago de Compostela. 
Jantar e alojamento em hotel 3*. 
 
7º DIA – SANTIAGO DE COMPOSTELA | CI-
DADES DE ORIGEM
Visita guiada ao centro histórico de Santiago 
de Compostela. Destaque para a Praça del 
Obradoiro, Paço de Raxoi, Hostal de los Re-
yes Católicos, a catedral com o seu Pórtico 
de la Gloria, praça de Platerías e praça de la 
Quintana. Almoço. Regresso. 

Mínimo de 25 participantes

// PREÇO 
Por pessoa em quarto duplo: 1.224€

Suplemento em quarto individual: 314€

Inclui: circuito em autocarro; 6 noites em ho-
téis de 4* e 3*; refeições: 6 almoços (inclui 2 
almoços-piquenique) e 6 jantares, com bebi-
das incluídas (exceto 1º  e último dia); visitas: 
Pamplona, Logroño, Burgos, León, Ponferrada 
e Santiago de Compostela;  entradas: Catedral 
de Pamplona, Catedral de Burgos, Catedral 
León, Catedral Santo Domingo de la Calzada, 
Castelo de Ponferrada e Catedral de Santiago; 
guias locais; guia acompanhante de natureza; 
assistente acompanhante INATEL; seguro de 
viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer 
serviços não mencionados.





Condições Gerais
As presentes condições gerais são parte integrante da 
brochura de viagens INATEL, constituindo, na ausência 
de documento autónomo, juntamente com o programa 
detalhado e o documento da reserva, o contrato de via-
gem. A combinação de serviços aqui propostos consti-
tui 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. 
A inscrição em qualquer destas viagens implica a ade-
são total às condições abaixo mencionadas.

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

RESPONSABILIDADE
A Fundação INATEL é responsável pela correta execução de 
todos os serviços incluídos no contrato de viagem, não sen-
do permitidas quaisquer alterações ao programa sem a sua 
autorização prévia. Nas viagens organizadas, a INATEL é 
responsável perante os participantes, ainda que os serviços 
sejam executados por terceiros, e sem prejuízo do direito 
de regresso, nos termos gerais aplicáveis. A INATEL não é 
responsável por erros na reserva que sejam imputáveis ao 
participante ou que sejam causados por circunstâncias ine-
vitáveis e excecionais. É da exclusiva responsabilidade dos 
participantes a correta informação e a verificação dos no-
mes constantes na reserva, os quais deverão corresponder 
aos documentos de identificação dos participantes.

RESERVAS
Poderão ser efetuadas nas INATEL Locais, ou através do 
portal INATEL (www.inatel.pt).

PAGAMENTOS | TAXA DE SERVIÇO
Todas as reservas apenas serão consideradas efetivas após 
a sinalização ou liquidação dentro dos prazos estabeleci-
dos: Viagens Nacionais e Viagens na Europa, no ato da re-
serva, o participante deverá depositar 25% do preço total da 
viagem, acrescido da taxa de serviço de reserva no valor de 
10 €. O restante pagamento deverá ser liquidado até 30 dias 
antes da data da partida. Cruzeiros Internacionais e Viagens 
Extracomunitárias, no ato da reserva, o participante deverá 
depositar 40% do preço total da viagem, acrescido da taxa 
de serviço de reserva no valor de 10 €. O restante pagamen-
to deverá ser liquidado até 60 dias antes da data da partida. 
Portal de viagens INATEL – Todas as reservas efetuadas no 
portal estão isentas da taxa de serviço de reserva, obrigan-
do a uma sinalização de 40% do total da viagem no ato da 
reserva e ao pagamento total 60 dias antes. Excecionam-se 
programas que requerem políticas especiais de pagamen-
to, condicionadas pelos fornecedores e/ou épocas do ano, 
conforme indicadas nas condições gerais e no programa 
detalhado da viagem. A taxa de serviço de reserva, no 
valor de 10€, não incluída no preço base da viagem, des-
tinada a cobrir encargos operacionais, não é reembolsável, 
exceto em caso de anulação de viagem pela INATEL. A INA-
TEL reserva-se o direito de anular qualquer inscrição cujo 
pagamento não esteja em conformidade com o exposto ou 
quando existam razões justificadas.

SEGURO
A responsabilidade da INATEL encontra-se garantida por 
um seguro de responsabilidade civil, na companhia de se-
guros Tranquilidade apólice nº 0006118848, no valor de € 
75.000 e pelo Fundo de Garantia de Viagens e Turismo nos 
termos da legislação em vigor. A participação nas viagens 
INATEL está coberta por um seguro de acidentes pessoais, 
de acordo com as condições da respetiva apólice. No ato 
de inscrição o participante pode solicitar o alargamento da 
cobertura do seu seguro de viagem para riscos extra e adi-
cionais que considere relevantes (cancelamento de viagem; 
perda ou extravio de bagagem, e outros), suportando os en-
cargos correspondentes.

ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELOS PARTICIPANTES
Todas as alterações às reservas confirmadas inicialmente, 
(retificação de nomes, datas, tipo de alojamento, viagem ou 
outra), implicam uma taxa de alteração de reserva de 10 €, 
acrescida dos encargos que a alteração origine junto dos 
fornecedores. As alterações solicitadas pelo participante, 
dependem da aceitação e confirmação por parte dos res-
petivos fornecedores. Contudo, quando a mudança tiver 
lugar com 21 dias ou menos de antecedência em relação 
à data da partida da viagem, ou se os fornecedores de ser-
viços não aceitarem a alteração, fica sujeito às despesas e 
encargos previstos na cláusula “Rescisão do Contrato pelo 
Participante”. Após iniciada a viagem, se solicitada a altera-
ção dos serviços contratados, por motivos não imputáveis à 
INATEL, os preços dos serviços poderão não corresponder 
aos publicados em brochura. As passagens aéreas, quando 
emitidas, ficam sujeitas às despesas de alteração comuni-
cadas pela companhia aérea, que podem ser de 100% do 
valor da tarifa.

CESSÃO DA INSCRIÇÃO PELO PARTICIPANTE 
O participante pode ceder a sua posição, fazendo-se subs-
tituir por outra pessoa que preencha todas as condições 
requeridas para a viagem organizada, desde que informe a 

INATEL, por forma escrita, até sete dias seguidos antes da 
data prevista para a partida. O cedente e o cessionário são 
solidariamente responsáveis pelo pagamento do saldo em 
dívida e pelas taxas, os encargos ou custos adicionais origi-
nados pela cessão, os quais serão devidamente informados 
e comprovados.

RESCISÃO DO CONTRATO PELO PARTICIPANTE 
O participante pode rescindir o contrato da viagem, a todo 
o tempo, antes do início da viagem, assumindo a respon-
sabilidade pelo pagamento da taxa de rescisão, justificável, 
estabelecida no contrato ou na ausência desta informação, 
o pagamento do preço da viagem, deduzido dos encargos 
resultantes da anulação ou reafectação dos serviços da via-
gem. Quando seja caso disso, o participante será reembol-
sado pela diferença entre a quantia paga, deduzida da taxa 
de rescisão e todos os encargos, devidamente justificados. 
Caso se verifiquem circunstâncias inevitáveis e excecionais 
no local de destino ou na sua proximidade imediata que afe-
tem consideravelmente a realização da mesma ou o trans-
porte dos passageiros para o destino, o participante tem o 
direito a rescindir o contrato de viagem sem pagar qualquer 
taxa de rescisão. A rescisão do contrato de viagem nesta 
situação apenas confere ao participante o direito ao reem-
bolso integral dos pagamentos efetuados.
No caso de desistência de um participante em quarto du-
plo, o suplemento de quarto individual deverá ser suportado 
pelo participante que mantém a reserva.

ALTERAÇÕES A EFETUAR PELA INATEL 
Sempre que, antes do início da viagem organizada, a INATEL 
se veja obrigada a alterar significativamente alguma das ca-
racterísticas principais dos serviços de viagem, ou não con-
siga ir de encontro às exigências especiais solicitadas pelo 
participante ou propuser o aumento do preço da viagem 
organizada em mais de 8%, o participante pode, no prazo 
de 8 (oito) dias: a) Aceitar a alteração proposta; b) Rescindir 
o contrato, sem qualquer penalização, sendo reembolsado 
das quantias pagas; c) Aceitar uma viagem organizada de 
substituição proposta. A ausência de resposta por parte do 
participante no prazo fixado, implicará a aceitação tácita da 
alteração proposta.

RESCISÃO DO CONTRATO PELA INATEL
Caso o número de participantes alcançado seja inferior ao 
nº mínimo previsto na viagem, a INATEL reserva-se o direito 
de cancelar a mesma. Nestes casos, o participante será in-
formado por escrito do cancelamento no prazo de: a) 20 dias 
antes do início da viagem, no caso de viagens com duração 
superior a seis dias; b) 7 dias antes do início da viagem, no 
caso de viagens com duração de dois a seis dias; c) 48 horas 
antes do início da viagem, no caso de viagens com duração 
inferior a dois dias. Antes do início da viagem organizada a 
INATEL poderá ainda rescindir o contrato se for impedida 
de executar a mesma devido a circunstâncias inevitáveis e 
excecionais, nos termos da lei.

REEMBOLSOS
Depois de iniciada a viagem, não é devido qualquer reem-
bolso por serviços não utilizados pelo participante, por moti-
vos de força maior ou por causa imputável ao mesmo, salvo 
reembolso pelos respetivos fornecedores. A não prestação 
dos serviços previstos no programa da viagem, por causas 
imputáveis à INATEL, e caso não seja possível a substituição 
por serviços equivalentes, confere ao participante o direito 
de ser reembolsado pela diferença entre o preço dos servi-
ços previstos e dos serviços efetivamente prestados. 

BAGAGEM
A bagagem e demais haveres do participante não consti-
tuem contrato de transporte com a INATEL, para além dos 
termos legais. O participante tem obrigação de reclamar 
junto da entidade prestadora dos serviços no momento 
de subtração, deterioração ou destruição de bagagem. No 
transporte terrestre, recomenda-se aos participantes que 
estejam presentes em todas as operações de carga e des-
carga da mesma. No transporte internacional, em caso de 
dano de bagagem, a reclamação deverá ser efetuada por 
escrito à transportadora imediatamente após a verificação 
do dano e no máximo 7 dias a contar da sua entrega. Reco-
menda-se a contratação de um seguro de bagagem. 

DOCUMENTAÇÃO
Os participantes deverão possuir toda a sua documen-
tação pessoal regularizada (BI, cartão de cidadão ou 
passaporte, com validade mínima exigida, autorizações 
para menores, vistos de entrada, certificados de vaci-
nas ou outros exigidos). Cédulas ou assentos de nas-
cimento não são válidas como documento de viagem. 
A INATEL declina qualquer responsabilidade pelo impe-
dimento de participação na viagem por apresentação de 
documentos inválidos ou esquecimento, bem como outras 
razões de ordem particular, sendo por conta do participante 
qualquer gasto que daqui possa decorrer. Em viagens na 
UE, para obtenção de assistência médica, cada participante 
deverá ser portador do Cartão Europeu de Seguro de Doen-
ça. Nas viagens com componente aérea, a documentação 
só será entregue após a emissão das passagens aéreas. Os 
nacionais de países estrangeiros devem consultar informa-
ção especifica quanto à documentação necessária para a 
realização da viagem junto das embaixadas/consulados dos 
países de origem.

TAXAS DE AVIAÇÃO, PORTUÁRIAS E TAXAS LOCAIS
Os valores das taxas de aeroporto e taxas portuárias, de 
segurança e de combustível apresentados no programa fo-
ram calculados à data de impressão. Devido às constantes 
alterações, as mesmas ficam sujeitas a reconfirmação até 
21 dias antes da data da partida. Em alguns aeroportos, por-
tos e cidades, poderá existir o pagamento de taxas locais 
de entrada ou de estada, que quando não expressamente 
incluídas no preço, devem ser pagas diretamente pelo par-
ticipante, localmente. 

PREÇO 
Os preços mencionados são válidos para associados INA-
TEL. Para não associados, acresce uma taxa de 20 € por 
pessoa.

ALTERAÇÃO AO PREÇO
Os preços constantes do programa, incluindo taxas de ae-
roporto e portuárias, estão baseados nos custos dos servi-
ços e câmbios vigentes à data de impressão, pelo que estão 
sujeitos a alterações nos termos legais (aumento ou redução 
de preço) que resultem de variações no custo dos transpor-
tes ou do combustível, impostos, taxas e flutuações cam-
biais, até 20 dias antes da data da viagem. Caso o aumento 
em causa exceda 8% do preço total da viagem, aplicar-se-á 
o disposto na cláusula “Alterações a efetuar pela INATEL”. 
Em caso de redução de preço, a INATEL reserva-se o direito 
de deduzir ao reembolso a efetuar, as correspondentes des-
pesas administrativas, devidamente justificadas.

RECLAMAÇÕES
Qualquer inconformidade na execução de um serviço incluí-
do no contrato de viagem organizada, deverá ser apresen-
tada por escrito à INATEL, logo que tal desconformidade 
ocorra, devendo o participante efetuar a participação aos 
fornecedores dos referidos serviços durante a viagem, exi-
gindo dos mesmos os respetivos documentos comprovati-
vos da ocorrência. Nos termos da Lei n.º 144/2015 de 8 de 
setembro, informamos que o participante poderá recorrer às 
seguintes Entidades de Resolução Alternativa de Litígios de 
Consumo: a) Provedor da Fundação INATEL; b) Comissão 
Arbitral do Turismo de Portugal em www.turismodeportugal.
pt; c) Ou a qualquer uma das entidades devidamente indica-
das na lista disponibilizada pela Direção Geral do Consumi-
dor em http://www.consumidor.pt.

ASSISTÊNCIA
Em caso de dificuldades do participante, ou quando por ra-
zões que não lhe forem imputáveis, este não possa terminar 
a viagem organizada, a INATEL dará a assistência necessá-
ria, nos termos da lei, podendo cobrar, caso se justifique, 
uma taxa ao participante no valor dos custos incorridos.

OUTRAS CONDIÇÕES
1. É da exclusiva responsabilidade dos participantes a 
falta de pontualidade a todas as horas de partida. Nas via-
gens em autocarro, aconselha-se comparência no local 
de partida, pelo menos, com 15 minutos de antecedência. 
2. Horas de partida e chegada: os horários indicados 
são aproximados, ressalvando-se quaisquer atrasos por 
motivos imprevistos. As horas mencionadas na documen-
tação ou programa da viagem são indicadas na hora local 
do respetivo país. 
3. Regime de acomodação e refeições: por norma, a) o 
alojamento da “3ª pessoa” será efetuado em cama extra 
em quarto duplo, podendo ter a designação de quarto tri-
plo; b) as refeições principais não incluem bebidas; c) as 
bebidas, quando expressamente incluídas, são constituí-
das por água mineral ou 1 copo de vinho ou 1 refrigerante; 
d) as refeições incluídas têm um horário fixo com menu 
igual para todos os participantes, podendo ser diferentes 
dos restantes hóspedes; e) as refeições coincidentes com 
horários de voos, ou ligações aéreas, não se encontram 
incluídas no preço; f) a categoria dos hotéis mencionada é 
determinada pela legislação do país de acolhimento, que 
pode ser distinta da utilizada em Portugal.
4. Condições especiais para crianças: a) os menores 
que tenham de se ausentar do país sem os pais devem 
fazer-se acompanhar de uma declaração de autorização 
nos termos legais; b) os descontos para criança serão in-
formados caso a caso, mediante pedido do participante e 
confirmação dos fornecedores. 
5. Excursões opcionais. As excursões e visitas não in-
cluídas no programa são da total responsabilidade do 
participante, não aceitando a INATEL nenhuma responsa-
bilidade sobre o serviço prestado.
6. Circuito em autocarro: a numeração atribuída no re-
cibo entregue poderá não ter caráter fixo, existindo rotati-
vidade de lugares. 
7. Os preços mencionados incluem o IVA, à taxa legal e 
são válidos até dezembro 2023, salvo indicação em con-
trário expressamente mencionada.
8. A presente brochura não dispensa a leitura atenta do 
programa detalhado da viagem, dadas as eventuais alte-
rações de preço e programa que possam ocorrer.

NOTA: As presentes condições gerais podem ser 
complementadas por quaisquer outras específicas 
desde que devidamente informadas por escrito pela 
INATEL.




