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Os preços deste catálogo são válidos para associados. Preços para não associados 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.
O presente catálogo poderá sofrer alterações de preço e programa, pelo que não dispensa a 
leitura atenta do programa detalhado da viagem bem como as condições gerais do mesmo.

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

Consulte regularmente a INATEL para obter informações sobre nova viagens. Esteja 
atento(a) ao Jornal Tempo Livre, ao portal www.inatel.pt, ao Facebook e Instagram 
da Fundação INATEL.

Índice

VIAGENS NACIONAIS

PASSEIOS DE 1 DIA

AQUEDUTO DAS 
ÁGUAS LIVRES 
E RESERVATÓRIOS 
DE LISBOA
24 JUNHO 
PARTIDA: SANTARÉM  
TRANSPORTE PRÓPRIO

22 JULHO 
PARTIDA: SETÚBAL  
TRANSPORTE PRÓPRIO

Um passeio a pé por uma Lisboa tão sur-
preendente quanto desconhecida aos olhos 
da maioria.

Mínimo de 25 participantes
 
//PREÇO

Por pessoa:  Santarém ou Setúbal 96€

Transporte próprio 86€

Inclui: circuito em autocarro (exceto para os 
participantes em transporte próprio); 1 almoço 
com bebida incluída; visitas guiadas aos três 
espaços do Museu da Água (aqueduto e reser-
vatórios); assistente acompanhante INATEL; se-
guro de viagem.
Não inclui: quaisquer serviços não menciona-
dos.

FESTA DOS  
TABULEIROS EM TOMAR
9 JULHO
PARTIDAS: COVILHÃ | CASTELO BRANCO 
PARTIDAS: SETÚBAL | LISBOA

As festas de Tomar têm sido preservadas ri-
gorosamente em todos os aspetos mais im-
portantes. Assista a esta tradição de perto, 
com a bênção dos tabuleiros, as ruas orna-
mentadas, as colchas colocadas nas janelas, 
o lançar de flores sobre o cortejo dos tabulei-
ros, constituído por centenas de raparigas, é 
um espetáculo inesquecível.

Mínimo de 35 participantes

// PREÇO
Por pessoa: 69€

Inclui: circuito em autocarro; 1 almoço com 
bebidas incluídas; assistente acompanhante 
INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: quaisquer serviços não menciona-
dos.

RUAS FLORIDAS   
DO REDONDO
1 AGOSTO
PARTIDAS: LEIRIA | SANTARÉM 

2 AGOSTO
PARTIDAS: COVILHÃ | CASTELO BRANCO | 
PORTALEGRE 

3 AGOSTO
PARTIDAS: LISBOA | SETÚBAL 

4 AGOSTO
PARTIDAS: FARO | BEJA 

As ruas do Redondo ficam mais floridas no 
verão! Encontramos dezenas de ruas orna-
mentadas com flores de papel, confeciona-
das pela população local. Com periocidade 
bienal, esta tradição remonta ao início do séc. 
XIX e vem alegrando os populares e os visi-
tantes desta localidade alentejana.

Mínimo de 35 participantes

// PREÇO
Por pessoa: 69€

Inclui: circuito em autocarro; 1 almoço com 
bebidas incluídas; passeio: vila do Redondo; 
assistente acompanhante INATEL; seguro de 
viagem.
Não inclui: quaisquer serviços não menciona-
dos.

UM DIA NA 
COMPANHIA  
DAS LEZÍRIAS   
//NOVIDADE

1 SETEMBRO
PARTIDAS: LISBOA | SETÚBAL
 
A Companhia das Lezírias é a maior e a mais 
antiga exploração agropecuária e florestal 
existente em Portugal. Abrange a Lezíria de 
Vila Franca de Xira, a Charneca do Infantado 
e o Paul de Magos. Vamos dar-lhe a conhecer 
a Charneca com principal destaque para a 
paisagem, o Centro de Interpretação da Char-
neca, a Caudelaria, a vinha, o olival e a adega 
do Catapereiro.

Mínimo de 25 participantes

// PREÇO
Por pessoa: 117€

Inclui: circuito em autocarro; 1 almoço com 
bebidas incluídas; visitas: “Companhia das Le-
zírias”, Charneca do Infantado, Centro de Inter-
pretação da Charneca, Coudelaria e Adega de 
Catapereiro; degustação de vinho; guia local; 
assistente acompanhante INATEL; seguro de 
viagem.
Não inclui: quaisquer serviços não menciona-
dos.
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ESCAROUPIM:    
UM OUTRO TEJO   
AO ENTARDECER
2 SETEMBRO
PARTIDAS: AVEIRO | COIMBRA | LEIRIA

9 SETEMBRO
PARTIDAS: SETÚBAL | LISBOA

Mouchões, pequenas ilhas que se localizam 
nos rios, a sua formação deve-se à acumu-
lação de sedimentos. Os principais são: o 
Mouchão do Lombo do Tejo, o Mouchão da 
Póvoa ou das Garças e o Mouchão de Alhan-
dra. Embarque connosco nesta aventura ao 
entardecer!

Mínimo de 23 participantes

// PREÇO
2 SETEMBRO

Por pessoa: 112€

9 SETEMBRO
Por pessoa: 92€

Inclui: circuito em autocarro; cruzeiro no rio 
Tejo; 1 almoço com bebidas incluídas; entra-
das: Museu Diocesano de Santarém e Falcoaria 
Real; assistente acompanhante INATEL; seguro 
de viagem.
Não inclui: quaisquer serviços não menciona-
dos.

CIRCUITOS TEMÁTICOS

ALDEIAS HISTÓRICAS 
DE PORTUGAL   
MARIALVA | TRANCOSO | CASTELO 
MENDO | ALMEIDA | CASTELO RO-
DRIGO | LINHARES DA BEIRA 

17 A 21 ABRIL
PARTIDAS: FARO | BEJA | ÉVORA | SETÚBAL 

24 A 28 ABRIL 
PARTIDAS: LISBOA | SANTARÉM | LEIRIA | 
COIMBRA

Feitas de granito e xisto, localizadas no cen-
tro de Portugal, estão as 12 aldeias históricas. 
Venha connosco descobrir 6 aldeias desta 
rede.

Mínimo de 30 participantes

//PREÇO
17 A 21 ABRIL

Por pessoa em quarto duplo: 449€

Suplemento em quarto individual: 110€

24 A 28 ABRIL
Por pessoa em quarto duplo: 430€

Suplemento em quarto individual: 110€

Inclui: circuito em autocarro; 4 noites de 
alojamento no INATEL Vila Ruiva Hotel****; 
refeições: 3 almoços e 4 jantares, com bebidas 
incluídas; visitas: Marialva, Trancoso, Castelo 
Mendo, Almeida, Castelo Rodrigo e Linhares 
da Beira; degustação do doce tradicional; guia 
INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer 
serviços não mencionados.

A BELEZA DA ARTE 
NOVA EM AVEIRO  
//NOVIDADE

28 ABRIL A 1 MAIO
PARTIDAS: SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM

26 A 29 MAIO
PARTIDAS: VIANA DO CASTELO | BRAGA | 
PORTO

Linhas sinuosas que envolvem elementos flo-
rais, aves e insetos estilizados, procurando a 
aliança perfeita entre arte e natureza, são al-
gumas das características da Arte Nova. Este 
estilo pode ser frequentemente encontrado 
em edifícios dispersos por esta região. Venha 
descobrir os elementos arquitetónicos reple-
tos do espírito “Belle Époque”.

Mínimo de 27 participantes

// PREÇO
28 ABRIL A 1 MAIO

Por pessoa em quarto duplo: 349€

Suplemento em quarto individual: 74€

26 A 29 MAIO
Por pessoa em quarto duplo: 330€

Suplemento em quarto individual: 74€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de aloja-
mento no INATEL Palace São Pedro do Sul Ho-
tel****; refeições: 2 almoços e 3 jantares, com 
bebidas incluídas; entradas: Museu de Arte 
Nova e Casa Museu Egas Moniz; visitas e pas-
seios: Costa Nova, Aveiro, São Pedro do Sul, 
Ílhavo e cruzeiro na Ria de Aveiro; degustação 
de ovos moles; guia INATEL; rádio-guias; segu-
ro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer 
serviços não mencionados.

CEREJAS E AS  
ALDEIAS HISTÓRICAS
19 A 22 MAIO
PARTIDAS: VIANA DO CASTELO | BRAGA | 
PORTO | AVEIRO | COIMBRA

26 A 29 MAIO
PARTIDAS: FARO | SETÚBAL | LISBOA |  
SANTARÉM

Chega o tempo delas e ninguém lhes resis-
te... as cerejas! Sinta o sabor da fruta acabada 
de colher e as técnicas especiais da apanha 
tradicional. Aproveite estes dias também para 
conhecer as Aldeias Históricas de Belmonte, 
Monsanto e Castelo Novo, assim como não 
poderia deixar de ser, a cidade do Fundão.

Mínimo de 28 participantes

// PREÇO
19 A 22 MAIO
INATEL Manteigas Hotel*** (Edifício Principal)

Por pessoa em quarto duplo: 349€

Suplemento em quarto individual: 78€

INATEL Manteigas Hotel*** (Casa do Pastor)
Por pessoa em quarto duplo: 333€

Suplemento em quarto individual: 61€

26 A 29 MAIO
INATEL Manteigas Hotel*** (Edifício Principal)

Por pessoa em quarto duplo: 375€

Suplemento em quarto individual: 78€

INATEL Manteigas Hotel*** (Casa do Pastor)
Por pessoa em quarto duplo: 359€

Suplemento em quarto individual: 61€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de aloja-
mento no INATEL Manteigas Hotel*** e Casa do 
Pastor; refeições: 2 almoços e 3 jantares, com 
bebidas incluídas; visitas: Belmonte - Museu 
Judaico, Castelo de Belmonte e Igreja de San-
tiago/Panteão dos Cabrais | Fundão - Quinta 
com produção de cerejas; passeios: Belmonte, 
Monsanto e Castelo Novo; guia INATEL; seguro 
de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer 
serviços não mencionados.

Nota: o alojamento será repartido entre 2 
edifícios do INATEL Manteigas Hotel***. No 

ato de inscrição deverá ser selecionado o 
edifício pretendido: Edifício Principal ou 
Edifício Casa do Pastor (localizado a cerca 
de 100m do Edifício Principal, sem ar-condi-
cionado e wi-fi). Não se encontra garantido 
o transporte entre os dois edifícios.

ROTA DO VIDRO  
//NOVIDADE

19 A 21 MAIO
PARTIDAS: ÉVORA | SETÚBAL | LISBOA | 
SANTARÉM

6 A 8 OUTUBRO
PARTIDAS: VIANA DO CASTELO | BRAGA | 
PORTO | AVEIRO

Em meados do séc. XVIII, com a criação da 
Real Fábrica de Vidros, a zona da Marinha 
Grande passou a ganhar destaque como o 
centro vidreiro português. A Rota do Vidro le-
va-nos a visitar e a conhecer esta arte, que, 
nos dias de hoje, continua a afirmar-se como 
um fator de criação de riqueza e um símbolo 
da cultura e dos modos de vida das popula-
ções da região.

Mínimo de 28 participantes

// PREÇO
19 A 21 MAIO

Por pessoa em quarto duplo: 261€

Suplemento em quarto individual: 45€

6 A 8 OUTUBRO
Por pessoa em quarto duplo: 267€

Suplemento em quarto individual: 45€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de alo-
jamento no INATEL Foz do Arelho Hotel***; re-
feições: 1 almoço e 2 jantares, com bebidas 
incluídas; entradas: Castelo de Leiria, Museu 
Marquês de Pombal, Museu de Arte Popular, 
Museu do Vidro e PoeirasGlass; visitas e pas-
seios: Leiria, Pombal, Marinha Grande e Praia 
de São Pedro de Moel; assistente acompa-
nhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer 
serviços não mencionados.

NORDESTE 
TRANSMONTANO  
E ZAMORA //NOVIDADE

29 MAIO A 2 JUNHO
PARTIDAS: VIANA DO CASTELO | BRAGA | 
PORTO | AVEIRO

19 A 23 JUNHO
PARTIDAS: FARO | BEJA | ÉVORA | SETÚBAL

23 A 27 OUTUBRO
PARTIDAS: LISBOA | SANTARÉM | LEIRIA | 
COIMBRA

Miranda do Douro está situada numa região 
montanhosa e árida, envolta pelo Parque Na-
tural do Douro Internacional. É um autêntico 
paraíso, banhada pelos rios Fresno e Douro, 
em plena fronteira com Espanha. Aproveite  
para descobrir como vivem as povoações 
fronteiriças da raia, saboreie a gastronomia 
de Trás-os-Montes e assista a um espetáculo 
dos Pauliteiros de Miranda.

Mínimo de 35 participantes

// PREÇO
29 MAIO A 2 JUNHO

Por pessoa em quarto duplo: 491€

Suplemento em quarto individual: 141€

19 A 23 JUNHO
Por pessoa em quarto duplo: 498€

Suplemento em quarto individual: 141€

23 A 27 OUTUBRO
Por pessoa em quarto duplo: 497€

Suplemento em quarto individual: 141€

 
Inclui: circuito em autocarro: 4 noites de alo-
jamento em hotel 3* (ou similar) em Miranda 
do Douro (ou arredores); refeições: 2 almoços 
e 3 jantares, com bebidas incluídas; entradas: 
Parque Ibérico Natureza e Aventura, Centro 
de Atividades Lúdico – Pedagógicas do Burro 
de Miranda, Catedral e Igreja da Madalena em 
Zamora; visita: Zamora; animação “Pauliteiros 

de Miranda”; passeio de Barco no Douro Inter-
nacional; guia local; assistente acompanhante 
INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer 
serviços não mencionados.

MINHO MARAVILHOSO 
E MARISCADA EM 
SANTA TECLA
4 A 9 JUNHO
PARTIDAS: PORTALEGRE | CASTELO BRAN-
CO | COVILHÃ | GUARDA | VISEU

11 A 16 JUNHO
PARTIDAS: LEIRIA | COIMBRA | AVEIRO

25 A 30 JUNHO*
PARTIDA: PONTA DELGADA

3 A 8 SETEMBRO
PARTIDA: TERCEIRA

10 A 15 SETEMBRO
PARTIDAS: FARO | BEJA | ÉVORA | SETÚBAL

24 A 29 SETEMBRO
PARTIDAS: LISBOA | SANTARÉM

A região do Minho é surpreendente! As vilas 
e cidades são únicas, as paisagens belas 
e as terras produzem um dos vinhos mais 
apreciados, o Alvarinho. Povo rico em tradi-
ções, onde o profano e o religioso dão cor 
a uma cultura ancestral que testemunha um 
apego à vida, à alegria e à cor. Venha con-
nosco nesta viagem e apure os seus senti-
dos pelo Minho Maravilhoso.

Mínimo de 35 participantes

// PREÇO
4 A 9 JUNHO

Por pessoa em quarto duplo: 534€

Suplemento em quarto individual: 129€

11 A 16 JUNHO
Por pessoa em quarto duplo: 499€

Suplemento em quarto individual: 129€

25 A 30 JUNHO*
Por pessoa em quarto duplo: 729€

Suplemento em quarto individual: 129€

3 A 8 SETEMBRO
Por pessoa em quarto duplo: 861€

Suplemento em quarto individual: 182€

10 A 15 SETEMBRO
Por pessoa em quarto duplo: 586€

Suplemento em quarto individual: 182€

24 A 29 SETEMBRO
Por pessoa em quarto duplo: 577€

Suplemento em quarto individual: 182€

Rota do Vidro

Museu de Arte Nova, Aveiro 
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e 3 jantares (inclui jantar com Fado de Coim-
bra), com bebidas incluídas; entradas: Museu 
Monográfico de Conímbriga, Seminário Maior 
de Coimbra, Mosteiro de Santa Clara-a-Velha 
(exterior), Universidade de Coimbra, Quinta das 
Lágrimas e Caves Aliança Underground Mu-
seum com degustação; rádio-guias; guia INA-
TEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer 
serviços não mencionados.

NA COMPANHIA 
DAS LEZÍRIAS //NOVIDADE

12 A 14 JUNHO
PARTIDAS: VISEU | GUARDA | COVILHÃ | 
FUNDÃO | CASTELO BRANCO

Uma viagem pela cultura, história e natureza 
do Ribatejo. Conheça o montado, os arrozais, 
a vinha e adega, o gado bovino e os cavalos 
Puro-Sangue Lusitano, a Lezíria, as aves e 
muito mais na “Companhia das Lezírias”. Va-
mos conhecer a Charneca, destacando a sua 
paisagem, o Centro de Interpretação da Char-
neca, a Caudelaria, a Adega do Catapereiro, a 
vinha e o olival.

Mínimo de 20 participantes

// PREÇO
Por pessoa em quarto duplo: 391€

Suplemento em quarto individual: 50€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de aloja-
mento no INATEL Caparica; refeições: 3 almo-
ços e 2 jantares, com bebidas incluídas; visitas: 
Charneca do Infantado e Centro de Interpre-
tação da Charneca Caudelaria; visita à Adega 
do Catapereiro com degustação de vinhos; 
passeio em catamaran no rio Sado; assistente 
acompanhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer 
serviços não mencionados.

ROTA DO  
ROMÂNICO E  
PORTO CULTURAL
18 A 21 JULHO
PARTIDAS: CASTELO BRANCO | FUNDÃO | 
COVILHÃ | GUARDA | VISEU

1 A 4 AGOSTO
PARTIDAS: SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM | 
LEIRIA

Convidamos a participar nesta viagem inspi-
radora a lugares com história, monumentos 
da Rota do Românico e à cidade Invicta, o 
Porto. Considerado um dos destinos turísti-
cos em constante crescimento, pela riqueza 
do seu património artístico e vastos espaços 
dedicados ao lazer e à vida cultural, estes são 
apenas alguns dos motivos para visitar a ci-
dade e os grandiosos monumentos da Rota 
do Românico.

Mínimo de 25 participantes

Aproveite para descobrir como as povoações 
fronteiriças da raia vivem estes dias: saboreie 
a gastronomia de Trás-os-Montes e assista a 
um espetáculo dos Pauliteiros de Miranda. 

Mínimo de 38 participantes

// PREÇO
Por pessoa em quarto duplo: 442€

Suplemento em quarto individual: 19€

Inclui: circuito em autocarro;  3 noites de alo-
jamento em hotel 3* (ou similar) em Miranda 
do Douro (ou arredores); refeições: 2 almoços 
e 3 jantares, com bebidas incluídas; animação 
“Pauliteiros de Miranda”; entradas: Parque Ibé-
rico Natureza e Aventura de Vimioso (PINTA), 
Centro de Atividades Lúdico-Pedagógicas do 
Burro de Miranda (CALP), Catedral e Igreja da 
Madalena em Zamora; visita a Zamora; passeio 
de barco no Douro Internacional; guia local; 
assistente acompanhante INATEL; seguro de 
viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); bagageiros 
no hotel; gratificações ao guia e ao motorista; 
quaisquer serviços não mencionados.

PÁSCOA EM  
CASTELO DE VIDE 

6 A 10 ABRIL 
PARTIDAS: BRAGANÇA | VILA REAL | 
LAMEGO | VISEU 

Para quem procura uma Páscoa diferente, 
propomos uma visita ao Alto Alentejo. Em 
Castelo de Vide, a celebração desta época 
reflete as raízes judaicas. Assista a esta ma-
nifestação cultural desde as celebrações à 
própria gastronomia. 

Mínimo de 35 participantes

// PREÇO     
Edifício Jardim

Por pessoa em quarto duplo: 410€

Suplemento em quarto individual: 86€

Edifício S. Paulo
Por pessoa em quarto duplo: 404€

Suplemento em quarto individual: 82€

Inclui: circuito em autocarro; 5 noites de aloja-
mento no INATEL Cerveira Hotel****; refeições: 
5 almoços e 5 jantares; entradas: Museu do Tra-
je, Centro de Interpretação da História Militar, 
Palácio da Brejoeira e Monte de Santa Tecla; 
visitas e passeios: Vila Nova de Cerveira, Ponte 
da Barca, Arcos de Valdevez, Viana do Caste-
lo, Ponte de Lima, Melgaço, Valença, Monte 
de Santa Tecla, Baiona e Barcelos; assistente 
acompanhante INATEL; seguro de viagem.
Partida de Ponta Delgada: passagem aérea, 
em voos SATA: Ponta Delgada | Porto | Ponta 
Delgada, em classe turística, incluindo o trans-
porte de 20 Kg de bagagem de porão e até 8 Kg 
de bagagem de mão (1 volume por passageiro); 
taxas de aviação (97,80€).
Partida da Terceira: passagem aérea, em 
voos TAP: Terceira | Lisboa | Terceira, em clas-
se turística, incluindo o transporte de 20 Kg de 
bagagem de porão e até 8 Kg de bagagem de 
mão (1 volume por passageiro); taxas de avia-
ção (29,06€).
Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às re-
feições no hotel; quaisquer serviços não men-
cionados.

*na data de 25 a 30 de junho, a visita e al-
moço em Barcelos, previstos para o 6º dia, 
são, em alternativa, realizados no 1º dia de 
viagem.

ROTA DAS ALDEIAS  
DE XISTO
8 A 12 JUNHO
PARTIDAS: VIANA DO CASTELO | BRAGA |  
PORTO | AVEIRO

4 A 8 OUTUBRO
PARTIDAS: LISBOA | SANTARÉM | LEIRIA

A Rota das Aldeias de Xisto, distribuída entre 
Coimbra e Castelo Branco, oferece-nos sabe-
res e sabores das gentes que bem recebem 
quem as visita. Com montanhas a perder de 
vista, aqui reina a natureza e sobressai a di-
versidade das aldeias.

Mínimo de 35 participantes

// PREÇO
8 A 12 JUNHO

Por pessoa em quarto duplo: 640€

Suplemento em quarto individual: 102€

4 A 8 OUTUBRO
Por pessoa em quarto duplo: 633€

Suplemento em quarto individual: 102€

Inclui: circuito em autocarro; 4 noites de alo-
jamento no INATEL Piódão Hotel****; refeições: 
5 almoços (inclui 1 churrasco ao ar livre e 2 
almoços regionais) e 4 jantares, com bebidas 
incluídas; passeios: Gondramaz, Talasnal, Can-
dal, Trevim, Aigra Nova, Aigra Velha, Aldeia da 
Pena, Mata da Margaraça, Benfeita, Piódão, 
Fajão, Casal Novo, Pedrógão Pequeno e Ca-
sal de São Simão; visitas: atelier da broa e do 
queijo, Ecomuseu Tradições do Xisto, Museu 
Monsenhor Nunes Pereira, Quinta da Braços; 
passeio de jipe na Serra do Açor; guia local; 
assistente acompanhante INATEL; seguro de 
viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer 
serviços não mencionados.

COIMBRA CULTURAL
10 A 13 JUNHO
PARTIDAS: BRAGANÇA | VILA REAL | PORTO

14 A 17 JUNHO
PARTIDAS: FARO | BEJA | ÉVORA | SETÚ-
BAL | LISBOA

Situada nas margens do rio Mondego, Coim-
bra é uma cidade “iluminada” tanto pelos 
seus dias de sol, como pela sua tradição aca-
démica. Integrou em 2013 a lista da UNESCO 
como Património Mundial da Humanidade, 
numa classificação que engloba também a 
Rua da Sofia e a alta da cidade. Venha tam-
bém provar o leitão da Bairrada e degustar os 
vinhos desta região.

Mínimo de 30 participantes

// PREÇO
10 A 13 JUNHO

Por pessoa em quarto duplo: 378€

Suplemento em quarto individual: 47€

14 A 17 JUNHO
Por pessoa em quarto duplo: 388€

Suplemento em quarto individual: 48€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de alo-
jamento no INATEL Luso; refeições: 3 almoços 

// PREÇO
18 A 21 JULHO

Por pessoa em quarto duplo: 452€

Suplemento em quarto individual: 73€

1 A 4 AGOSTO
Por pessoa em quarto duplo: 474€

Suplemento em quarto individual: 92€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de aloja-
mento em hotel 3* em Paredes (ou similar) (par-
tidas de Castelo Branco: 18 a 21 julho) e hotel 
4* em Ovar (ou similar) (partidas de Setúbal: 1 
a 4 agosto) ; refeições: 3 almoços e 3 jantares, 
com bebidas incluídas; passeios: Lousada, 
Amarante, Porto, Paço de Sousa; visitas: Igreja 
de Santa Maria de Meinedo, Centro de Inter-
pretação da Rota do Românico, Museu Ama-
deo de Souza Cardoso, Mosteiro de Travanca, 
Fundação Serralves, Torre dos Clérigos e Mos-
teiro de Paço de Sousa; guia INATEL; seguro 
de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de ci-
dade (a pagar diretamente no hotel); quaisquer 
serviços não mencionados.

RESERVATÓRIOS  
DE LISBOA //NOVIDADE

29 SETEMBRO A 1 OUTUBRO
PARTIDAS: VIANA DO CASTELO | BRAGA | 
PORTO | AVEIRO | COIMBRA 

Um passeio a pé por uma Lisboa tão sur-
preendente quanto desconhecida aos olhos 
da maioria. O sistema do Aqueduto das 
Águas Livres atingia cerca de 58 km de ex-
tensão em meados do séc. XIX. A arcaria do 
vale de Alcântara inclui o maior arco em ogiva, 
em pedra, do mundo! Vamos ao extraordiná-
rio Reservatório da Mãe d’Água e ao Reser-
vatório da Patriarcal, no centro do jardim do 
Príncipe Real. Por último, visitamos o acervo 
único do Tesouro Real.

Mínimo de 25 participantes

// PREÇO
Por pessoa em quarto duplo: 321€

Suplemento em quarto individual: 38€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de aloja-
mento no INATEL Oeiras; refeições: 3 almoços e 
2 jantares, com bebidas incluídas; visitas guia-
das: 3 espaços do Museu da Água (aqueduto 
e reservatórios) e ao Tesouro Real; assistente 
acompanhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€), quaisquer 
serviços não mencionados.

PÁSCOA

ENDOENÇAS E PÁSCOA 
EM PENAFIEL 

5 A 9 ABRIL
PARTIDAS: ÉVORA | SETÚBAL | LISBOA | 
SANTARÉM | LEIRIA 

Na noite de Quinta-feira Santa, em Entre-
-os-Rios, assista à Procissão do Senhor dos 
Passos, também designada de Endoenças. 
São colocadas sobre o percurso da procissão 
mais de 50 mil velas, iluminando as margens 
dos rios Douro e Tâmega. 

Mínimo de 40 participantes

// PREÇO
Por pessoa em quarto duplo: 559€

Suplemento em quarto individual: 131€

Inclui: circuito em autocarro; 4 noites de aloja-
mento em hotel de 4* em Penafiel (ou arredo-
res); refeições: 4 almoços e 4 jantares, com be-
bidas incluídas; entradas: Paço dos Duques de 
Bragança, em Guimarães, e Torre dos Clérigos, 
no Porto; passeios: Penafiel, Guimarães, Porto 
e Amarante; assistente acompanhante INATEL; 
seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer 
serviços não mencionados.

PÁSCOA RAIANA 

6 A 9 ABRIL
PARTIDAS: ÉVORA | SETÚBAL | LISBOA | 
SANTARÉM 

A Páscoa celebra o maior mistério da fé cris-
tã: a morte de Cristo e a sua ressurreição. 

Lisboa

Coimbra Cultural- Universidade de Coimbra e  Rio Mondego
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das incluídas; entrada: Mosteiro da Batalha; 
passeios: Óbidos, Nazaré e Caldas da Rainha; 
assistente acompanhante INATEL; seguro de 
viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer 
serviços não mencionados.

PÁSCOA EM ALBUFEIRA 
– TOCHAS FLORIDAS 

6 A 10 ABRIL
PARTIDAS: VIANA DO CASTELO | BRAGA | 
PORTO | AVEIRO    
PARTIDAS: VISEU | COIMBRA | LEIRIA | 
SANTARÉM 

Na vila de São Brás de Alportel, no sotaven-
to algarvio, o domingo de Páscoa celebra-se 
com a tradicional procissão pelas ruas da vila. 
O chão cobre-se de flores e as pessoas er-
guem as “tochas floridas” ao alto, ao ritmo do 
refrão: “Ressuscitou! Aleluia, aleluia!”. O dia é 
de festa! 

Mínimo de 35 participantes

// PREÇO    
PARTIDA DE VIANA DO CASTELO

Por pessoa em quarto duplo: 402€

Suplemento em quarto individual: 156€

PARTIDA DE VISEU
Por pessoa em quarto duplo: 482€

Suplemento em quarto individual: 176€

Inclui: circuito em autocarro; 4 noites de alo-
jamento no INATEL Albufeira Hotel*** (partidas 
Viana do Castelo: Edifício Principal; partidas 
Viseu: Edifício Praia); refeições: 3 almoços e 
4 jantares, com bebidas incluídas; passeio 
de barco na Ria Formosa com degustação de 

produtos regionais a bordo; passeios: Olhão, 
Loulé, Faro e São Brás de Alportel; assistente 
acompanhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxa turística 
(a pagar localmente); quaisquer serviços não 
mencionados.

PÁSCOA EM  
TERRAS DE BARROSO 

7 A 10 ABRIL
PARTIDAS: SETÚBAL | LISBOA | LEIRIA | 

COIMBRA 

Em Montalegre, no “sábado de Aleluia”, é tea-
tralizada na rua a “Queima do Judas”. Aqui 
são demonstradas profundas sátiras e críti-
cas populares. Encante-se com as belas pai-
sagens e gastronomia em terras de Barroso! 

Mínimo de 35 participantes

// PREÇO
Por pessoa em quarto duplo: 493€

Suplemento em quarto individual: 210€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de alo-
jamento em hotel 4* em Boticas (ou arredores); 
refeições: 2 almoços e 3 jantares, com bebidas 
incluídas; entrada: Centro de Artes de Nadir; 
passeios: Montalegre, Vila Real e Allariz; as-
sistente acompanhante INATEL; seguro de via-
gem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer 
serviços não mencionados.

LANÇO DA CRUZ –  
PÁSCOA EM CERVEIRA 

7 A 11 ABRIL
PARTIDAS: PORTALEGRE | CASTELO  

BRANCO | FUNDÃO | COVILHÃ | GUARDA 

Assista a uma tradicional romaria galaico-
-minhota. Ao entardecer, o pároco desta fre-
guesia leva a cruz devidamente ornamentada 
numa embarcação dirigindo-se para a mar-
gem de Espanha, onde dá a beijar a cruz aos 
espanhóis. Os pescadores de Cristelo-Côvo 
lançam as redes benzidas ao rio e todo o pei-
xe do rio é oferecido ao pároco. 

Mínimo de 35 participantes

// PREÇO
Por pessoa em quarto duplo: 459€

Suplemento em quarto individual: 146€

Inclui: circuito em autocarro; 4 noites de aloja-
mento no INATEL Cerveira Hotel****; refeições: 
4 almoços e 4 jantares, com bebidas incluídas; 
passeios: a Caminha, Vila Praia de Âncora, 
Viana do Castelo, Valença do Minho e Braga; 
assistente acompanhante INATEL; seguro de 
viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer 
serviços não mencionados.

Inclui: circuito em autocarro; 4 noites de alo-
jamento no INATEL Castelo de Vide Hotel São 
Paulo** ou Jardim***; refeições: 4 almoços, 4 
jantares e 1 lanche, com bebidas incluídas; en-
tradas: Casa Museu José Régio em Portalegre; 
passeios: Marvão, Portalegre e Ermida da N. 
Srª. Da Penha do Castelo de Vide; assistente 
acompanhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer 
serviços não mencionados.

Nota: o alojamento do grupo está repartido 
entre o edifício Jardim e o edifício São Pau-
lo. Poderá selecionar mediante a disponibi-
lidade no momento da reserva. A distância 
entre edifícios é de 60m e não dispõe de 
elevador. Todas as refeições são efetuados 
no edifício Jardim.

PÁSCOA EM ÓBIDOS 

6 A 10 ABRIL
PARTIDAS: FARO | BEJA | ÉVORA | SETÚ-
BAL | LISBOA 

Na Semana Santa em Óbidos, um dos pontos 
altos é a procissão do “Enterro do Senhor”. 
A iluminação é assegurada por archotes co-
locados estrategicamente nos principais 
pontos do percurso. Conheça uma das mais 
importantes manifestações religiosas pascais 
da região Oeste e do país. Deixe-se contagiar 
com o espírito desta época. 

Mínimo de 35 participantes

// PREÇO
Por pessoa em quarto duplo: 438€

Suplemento em quarto individual: 129€

Inclui: circuito em autocarro; 4 noites de alo-
jamento no INATEL Foz do Arelho Hotel***; 
refeições: 4 almoços e 4 jantares, com bebi-

FESTA DOS 
TABULEIROS EM TOMAR
8 A 10 JULHO
PARTIDAS: VIANA DO CASTELO | BRAGA | 
PORTO | AVEIRO 
PARTIDAS: VILA REAL | VISEU | COIMBRA

As festas de Tomar têm sido preservadas ri-
gorosamente em todos os aspetos mais im-
portantes. Assista a esta tradição de perto, 
com a bênção dos tabuleiros, as ruas orna-
mentadas, as colchas colocadas nas janelas, 
o lançar de flores sobre o cortejo dos tabulei-
ros, constituído por centenas de raparigas, é 
um espetáculo inesquecível.

Mínimo de 35 participantes

// PREÇO
PARTIDA DE VIANA DO CASTELO

Por pessoa em quarto duplo: 213€

Suplemento em quarto individual: 64€

PARTIDA DE VILA REAL
Por pessoa em quarto duplo: 230€

Suplemento em quarto individual: 73€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de aloja-
mento no INATEL Foz do Arelho Hotel*** (parti-
das Viana do Castelo) e em hotel 4* (ou similar) 
em Fátima (ou arredores) (partidas de Vila Real); 
refeições: 1 almoço e 2 jantares, com bebidas 
incluídas; passeios: Partida Viana do Castelo – 
Tomar e Salinas de Rio Maior / Partida Vila Real 
– Fátima e Tomar; assistente acompanhante 
INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer 
serviços não mencionados.

RUAS FLORIDAS  
DO REDONDO
31 JULHO A 2 AGOSTO
PARTIDAS: VISEU | AVEIRO | COIMBRA

2 A 4 AGOSTO
PARTIDAS: VIANA DO CASTELO | BRAGA | 
PORTO 
 
As ruas do Redondo ficam mais floridas no 
verão!  Encontramos dezenas de ruas orna-

mentadas com flores de papel, confeciona-
das pela população local. Com periocidade 
bienal, esta tradição remonta ao início do séc. 
XIX e vem alegrando os populares e os visi-
tantes desta localidade alentejana.

Mínimo de 35 participantes

// PREÇO
31 JULHO A 2 AGOSTO

Por pessoa em quarto duplo: 250€

Suplemento em quarto individual: 53€

2 A 4 AGOSTO
Por pessoa em quarto duplo: 253€

Suplemento em quarto individual: 53€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de alo-
jamento em hotel 3* (ou similar) em Elvas (ou 
arredores); refeições: 2 almoços e 2 jantares, 
com bebidas incluídas; entrada: Ruas Floridas 
do Redondo; assistente acompanhante INA-
TEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); entradas em 
museus e/ou monumentos; quaisquer serviços 
não mencionados.

FESTAS DO RIO EM 
ARCOS DE VALDEVEZ
11 A 14 AGOSTO
PARTIDAS: FARO | BEJA | ÉVORA | SETÚ-
BAL | LISBOA

As Festas do Rio em Arcos de Valdevez, dedi-
cadas à N. Srª. da Lapa, dão a conhecer o pa-
trimónio cultural, gastronómico e folclórico da 
região. O ponto alto é o “desfile” dos barcos 
no rio Vez, um espetáculo de luz, cor e som.

Mínimo de 35 participantes

// PREÇO
Por pessoa em quarto duplo: 767€

Suplemento em quarto individual: 289€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de aloja-
mento em hotel 4* (ou similar) em Arcos de Val-
devez (ou arredores); refeições: 3 almoços e 3 
jantares, com bebidas incluídas; visitas: Ponte de 
Lima, Santuário da N. Srª. da Peneda, Santuários 
do Bom Jesus e Sameiro em Braga; assistente 
acompanhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer 
serviços não mencionados.

FESTAS E ROMARIAS

FESTA DAS ROSAS  
EM VILA FRANCA  
DO LIMA 

12 A 15 MAIO
PARTIDAS: GUARDA | VISEU | AVEIRO | 
PORTO 

Organizadas em devoção a Nossa Senhora 
do Rosário, têm como ponto alto o Cortejo 
dos Cestos Floridos e a Solene Procissão das 
Rosas, onde as mordomas desfilam com os 
seus cestos floridos, à cabeça até à igreja pa-
roquial. Conheça esta romaria Minhota.

Mínimo de 35 participantes

// PREÇO
Por pessoa em quarto duplo: 297€

Suplemento em quarto individual: 78€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de aloja-
mento no INATEL Cerveira Hotel****; refeições: 
2 almoços e 3 jantares, com bebidas incluídas; 
passeios: Viana do Castelo, Vila Franca do Lima 
e Barcelos; assistente acompanhante INATEL; 
seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer 
serviços não mencionados.

BUGIADA    
E MOURISCADA  
DO SÃO JOÃO   
DE SOBRADO //NOVIDADE

23 A 25 JUNHO
PARTIDAS: ÉVORA | SETÚBAL | LISBOA |  
SANTARÉM | LEIRIA

No dia 24 de junho, a vila de Sobrado aco-
lhe uma das mais importantes manifestações 
culturais do país: a Bugiada e Mouriscada 
do São João. Esta tradição baseia-se numa 
lenda. Os habitantes encenam lutas entre Bu-
gios (Cristãos) e Mourisqueiros (Mouros), pela 
posse de uma imagem milagrosa de São João 
Baptista.

Mínimo de 35 participantes

// PREÇO
Por pessoa em quarto duplo: 271€

Suplemento em quarto individual: 54€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de aloja-
mento em hotel 4*(ou similar) em Vila do Conde 
(ou arredores); refeições: 2 almoços e 2 jan-
tares, com bebidas incluídas; visitas: Vila do 
Conde e panorâmica Porto; assistência às en-
cenações da Bugiada e Mouriscada em Sobra-
do-Valongo; guia INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); entrada: Sé 
Catedral do Porto; quaisquer serviços não 
mencionados. Festa dos Tabuleiros, Tomar
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ROMARIA DA   
N. SRª. AGONIA   
– VIANA DO CASTELO
17 A 21 AGOSTO 
PARTIDAS: BEJA | ÉVORA | SETÚBAL | 

LISBOA | COIMBRA 

PARTIDAS: PORTALEGRE | CASTELO 

BRANCO | COVILHÃ | GUARDA | VISEU 

A romaria da Senhora da Agonia remonta ao ano 
de 1772, surge da devoção dos homens do mar. 
A tradição religiosa e a fé das gentes do mar, 
preenchem as ruas com cor, alegria e festa.

Mínimo de 35 participantes

// PREÇO
PARTIDA DE BEJA

Por pessoa em quarto duplo: 725€

Suplemento em quarto individual: 235€

PARTIDA DE PORTALEGRE
Por pessoa em quarto duplo: 568€

Suplemento em quarto individual: 145€

Inclui: circuito em autocarro; 4 noites de alo-
jamento em hotel de 3* (ou similar) em Viana 
do Castelo (ou arredores) (partidas Beja) e INA-
TEL Cerveira Hotel**** (partidas Portalegre); 
refeições: 1 almoço e 3 jantares, com bebidas 
incluídas; assistente acompanhante INATEL; 
seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); entradas para 
os espetáculos, concertos ou festividades pa-
gas; quaisquer serviços não mencionados.

PROCISSÃO  
DOS CARACÓIS   
– N. SRª. DO FETAL
29 SETEMBRO A 1 OUTUBRO
PARTIDAS: VIANA DO CASTELO | BRAGA | 

PORTO | AVEIRO | COIMBRA

Nas ruas de Reguengo do Fetal milhares de 
cascas de caracóis irão iluminar a procissão 
em honra da N. Srª. do Fetal, criando um jogo 
de luzes único, cumprindo assim o espetácu-
lo de religiosidade e tradição.

Mínimo de 35 participantes

mento no INATEL Albufeira Praia Hotel***; refei-
ções: 6 almoços e 7 jantares, com opção de be-
bidas incluídas (escolha realizada no momento 
de reserva); passeios: Albufeira (noturno), Lou-
lé, Lagos, Portimão, Faro, Vilamoura, Quartei-
ra, São Brás de Alportel e Tavira; assistente 
acompanhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de ci-
dade (a pagar localmente); entradas em monu-
mentos; quaisquer serviços não mencionados.

PRAIA E PASSEIOS  
NA FOZ DO ARELHO
18 A 25 JUNHO
PARTIDAS: BRAGANÇA | VILA REAL | GUAR-
DA | COVILHÃ | CASTELO BRANCO 

16 A 23  JULHO
PARTIDAS: VIANA DO CASTELO | AVEIRO | 
COIMBRA

20 A 27 AGOSTO
PARTIDAS: BRAGA | PORTO | COIMBRA 

17 A 24 SETEMBRO 
PARTIDAS: BEJA | ÉVORA | SETÚBAL | LISBOA

Desfrute deste programa que alia dias de 
praia e lazer na Foz do Arelho à envolvente 
histórica e cultural da região, com passeios a 
Caldas da Rainha, Alcobaça, Batalha, Leiria, 
Óbidos e Nazaré.

Mínimo de 35 participantes

// PREÇO
18 A 25 JUNHO

Por pessoa em quarto duplo: 556€

Suplemento em quarto individual: 155€

16 A 23 JULHO* 
Por pessoa em quarto duplo: 590€

Suplemento em quarto individual: 225€

20 A 27 AGOSTO 
Por pessoa em quarto duplo: 505€

Suplemento em quarto individual: 245€

17 A 24 SETEMBRO 
Por pessoa em quarto duplo: 590€

Suplemento em quarto individual: 225€

Inclui: circuito em autocarro; 7 noites de alo-
jamento no INATEL Foz do Arelho Hotel***; 
refeições: 6 almoços e 7 jantares, com opção 
de bebidas incluídas (escolha realizada no mo-
mento de reserva); passeios: Caldas da Rainha, 
Alcobaça, Batalha, Leiria, Óbidos (noturno) e 
Nazaré; assistente acompanhante INATEL; se-
guro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de ci-
dade (a pagar localmente); entradas em monu-
mentos; quaisquer serviços não mencionados.

*Nota: realiza-se nesta semana a Feira Me-
dieval no Castelo de Óbidos (entrada não 
incluída).

PRAIA E PASSEIOS  
EM OEIRAS
27 AGOSTO A 3 SETEMBRO
PARTIDAS: VIANA DO CASTELO | BRAGA | 
PORTO 

17 A 24 SETEMBRO
PARTIDAS: BRAGA | PORTO | AVEIRO | COIM-
BRA

A frente ribeirinha de Oeiras é um dos espa-
ços de lazer mais utilizados do concelho, pólo 
de atividades de lazer, recreio e desporto, 
beneficiando de uma paisagem natural única. 
Longe do trânsito e perto do mar, o INATEL 
Oeiras é o local ideal para 8 dias de férias.

Mínimo de 35 participantes

// PREÇO
27 AGOSTO A 3 SETEMBRO

Por pessoa em quarto duplo: 572€

Suplemento em quarto individual: 130€

17 A 24 SETEMBRO 
Por pessoa em quarto duplo: 520€

Suplemento em quarto individual: 135€

Inclui: circuito em autocarro; 7 noites de aloja-
mento no INATEL Oeiras; refeições: 6 almoços 
e 7 jantares, com opção de bebidas incluídas 
(escolha realizada no momento de reserva); 
passeios: Parque dos Poetas (Oeiras), Belém, 
Real Quinta de Caxias, Mafra, Cascais, Estoril, 
Oeiras (noturno), Palácio Marquês de Pombal, 
Centro Cultural do Egito e Fábrica da Pólvora 
(Barcarena); assistente acompanhante INATEL; 
seguro de viagem.

GASTRONOMIA E VINHOS

PRAIAS

GASTRONOMIA E 
VINHOS DA BAIRRADA
13 A 14 MAIO
PARTIDAS: SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM 

24 A 25 JUNHO
PARTIDAS: VIANA DO CASTELO | BRAGA | 
PORTO

2 A 3 SETEMBRO
PARTIDAS: BRAGANÇA | MACEDO DE CA-
VALEIROS | MIRANDELA | VILA REAL 

16 A 17 SETEMBRO
PARTIDAS: CASTELO BRANCO | FUNDÃO | 
COVILHÃ | GUARDA | VISEU

7 A 8 OUTUBRO 
PARTIDAS: SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM

Apure os seus sentidos e venha deliciar-se com 
os sabores da região da Bairrada. Conheça o 
fascinante Aliança Underground Museum, o Mu- 
seu do Vinho da Bairrada e as Caves Messias.

Mínimo de 35 participantes

// PREÇO
13 A 14 MAIO e 7 A 8 OUTUBRO

Por pessoa em quarto duplo: 260€

Suplemento em quarto individual: 16€

24 A 25 JUNHO e 16 A 17 SETEMBRO 
Por pessoa em quarto duplo: 254€

Suplemento em quarto individual: 16€

2 A 3 SETEMBRO
Por pessoa em quarto duplo: 262€

Suplemento em quarto individual: 16€

PRAIA E PASSEIOS  
EM MONTE GORDO
28 MAIO A 4 JUNHO
PARTIDAS: GUARDA | COVILHÃ | FUNDÃO | 
CASTELO BRANCO | PORTALEGRE 

4 A 11 JUNHO
PARTIDAS: PORTO | AVEIRO | LEIRIA

11 A 18 JUNHO
PARTIDAS: SANTARÉM | LISBOA | SETÚBAL 

24 SETEMBRO A 1 OUTUBRO 
PARTIDAS: BRAGANÇA | VILA REAL | VISEU | 
COIMBRA

Monte Gordo, entre a vasta Reserva Natural do 
Sapal de Castro Marim e o mar cintilante, é um 
importante centro turístico algarvio. Rodeada 
de areais extensos, com uma animada avenida 
marginal e múltiplos equipamentos turísticos, é 
o lugar ideal para desfrutar de uns dias de praia.

Mínimo de 35 participantes

// PREÇO
28 MAIO A 4 JUNHO

Por pessoa em quarto duplo: 647€

Suplemento em quarto individual: 169€

4 A 11 JUNHO 
Por pessoa em quarto duplo: 660€

Suplemento em quarto individual: 169€

11 A 18 JUNHO 
Por pessoa em quarto duplo: 636€

Suplemento em quarto individual: 169€

24 SETEMBRO A 1 OUTUBRO 
Por pessoa em quarto duplo: 665€

Suplemento em quarto individual: 169€

Inclui: circuito em autocarro; 7 noites de alo-
jamento em hotel 3* (ou similar) em Monte 
Gordo (ou arredores); refeições: 6 almoços e 7 
jantares, com bebidas incluídas; entrada: Cas-
telo de Castro Marim; passeios: Castro Marim, 
Vila Real de Santo António, Ayamonte, Tavira 
e Olhão; assistente acompanhante INATEL; se-
guro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxa de cida-
de (a pagar localmente); quaisquer serviços não 
mencionados.

PRAIA E PASSEIOS  
EM ALBUFEIRA
11 A 18 JUNHO
PARTIDAS: VIANA DO CASTELO | BRAGA | 
PORTO 

18 A 25 JUNHO
PARTIDAS: BRAGANÇA | VILA REAL | VISEU | 
LISBOA

25 JUNHO A 2 JULHO
PARTIDAS: AVEIRO | COIMBRA | LEIRIA | 
LISBOA | SETÚBAL 

17 A 24 SETEMBRO 
PARTIDAS: SANTARÉM | LISBOA | SETÚBAL | 
ÉVORA

24 SETEMBRO A 1 OUTUBRO 
PARTIDAS: VISEU | GUARDA | COVILHÃ | 
CASTELO BRANCO | PORTALEGRE

Num dos principais destinos de férias da Eu-
ropa, desfrute de uma das melhores regiões 
de praia do país, numa semana de tranqui-
lidade e lazer no INATEL Albufeira Praia Ho-
tel***, com passeios a Albufeira, Loulé, Lagos, 
Portimão, Faro, Vilamoura, Quarteira, São 
Brás de Alportel e Tavira.

Mínimo de 35 participantes

// PREÇO
11 A 18 JUNHO

Por pessoa em quarto duplo: 660€

Suplemento em quarto individual: 310€

18 A 25 JUNHO 
Por pessoa em quarto duplo: 706€

Suplemento em quarto individual: 310€

25 JUNHO A 2 JULHO 
Por pessoa em quarto duplo: 690€

Suplemento em quarto individual: 310€

17 A 24 SETEMBRO 
Por pessoa em quarto duplo: 675€

Suplemento em quarto individual: 310€

24 SETEMBRO A 1 OUTUBRO 
Por pessoa em quarto duplo: 700€

Suplemento em quarto individual: 310€

Inclui: circuito em autocarro; 7 noites de aloja-

Inclui: circuito em autocarro; 1 noite de aloja-
mento no INATEL Luso; refeições: 2 almoços 
(Aliança Underground Museum e Caves Mes-
sias) e 1 jantar, com bebidas incluídas; visitas: 
Aliança Underground Museum, Museu do Vi-
nho da Bairrada, Espaço Rota da Bairrada com 
degustação e Caves Messias; assistente acom-
panhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer 
serviços não mencionados.

Aliança Underground Museum

Albufeira
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// PREÇO
Por pessoa em quarto duplo: 235€

Suplemento em quarto individual: 65€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de alo-
jamento no INATEL Foz do Arelho Hotel***; re-
feições: 2 almoços e 2 jantares, com bebidas 
incluídas; entradas: Museu do Vidro na Marinha 
Grande; passeios: Marinha Grande, Leiria, Re-
guengo do Fetal e Salinas de Rio Maior; assis-
tente acompanhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer 
serviços não mencionados.
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Inclui: circuito em autocarro; 5 noites de aloja-
mento no INATEL Caparica; refeições: 4 almo-
ços e 5 jantares, com opção de bebidas incluí-
das (escolha realizada no momento de reserva); 
passeios: Cristo Rei (entrada não incluída), 
Almada, Setúbal, Azeitão, Sesimbra, Palmela, 
Parque das Nações, Rossio (Lisboa), Belém, 
Sintra, Cascais e Estoril; assistente acompa-
nhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de ci-
dade (a pagar localmente); entradas em monu-
mentos; quaisquer serviços não mencionados.

PORTO SANTO,   
A MELHOR PRAIA  
DA EUROPA
ABRIL
30 A 7 MAIO 

MAIO
7 A 14 | 14 A 21 | 21 A 28 | 28 A 4 JUNHO

JUNHO
4 A 11 | 11 A 18 | 18 A 25 | 25 A 2 JULHO 

JULHO 
2 A 9 | 9 A 16 | 16 A 23 | 23 A 30 | 30 A 
6 AGOSTO

AGOSTO
6 A 13 | 13 A 20 | 20 A 27 | 27 A 3 SETEMBRO 

SETEMBRO
3 A 10 | 10 A 17 | 17 A 24 | 24 A 1 OUTUBRO  

OUTUBRO
1 A 8 | 8 A 15     
PARTIDA: LISBOA 

Porto Santo é a praia europeia do ano 2022, 
classificada pelas suas magníficas praias de 
areia branca que esperam por si na Ilha Dou-
rada e usufrua de um sagrado descanso, ro-
deado de bem-estar e saúde, numas férias 
perfeitas, deixando-se embalar ao som das 
ondas e acariciar por uma areia que combate 
todas as maleitas da vida moderna.

10 A 15 SETEMBRO 
Por pessoa em quarto duplo: 385€

Suplemento em quarto individual: 105€

Alojamento e refeições

Edifício Jardim

VERÃO INATEL   
NA FOZ DO ARELHO
25 A 30 JUNHO
PARTIDAS: BRAGA | PORTO
 
23 A 28 JULHO    
PARTIDAS: VIANA DO CASTELO | BRAGA | 
PORTO | AVEIRO
 
3 A 8 SETEMBRO    
PARTIDAS: BRAGANÇA | VILA REAL | VISEU | 
COIMBRA
 
10 A 15 SETEMBRO    
PARTIDAS: ÉVORA | SETÚBAL | LISBOA
 
// PREÇO    
25 A 30 JUNHO 

Por pessoa em quarto duplo: 345€

Suplemento em quarto individual: 115€

 
23 A 28 JULHO 

Por pessoa em quarto duplo: 420€

Suplemento em quarto individual: 160€

 
3 A 8 SETEMBRO 

Por pessoa em quarto duplo: 440€

Suplemento em quarto individual: 160€

10 A 15 SETEMBRO 
Por pessoa em quarto duplo: 380€

Suplemento em quarto individual: 160€

VERÃO INATEL   
NO LUSO
18 A 23 JUNHO
PARTIDAS: BEJA | ÉVORA | SETÚBAL | LISBOA
 
2 A 7 JULHO     
PARTIDAS: BRAGA | PORTO
 
30 JULHO A 4 AGOSTO   
PARTIDAS: LISBOA | SANTARÉM
 
13 A 18 AGOSTO     
PARTIDAS: SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM | 
LEIRIA
 
27 AGOSTO A 1 SETEMBRO   
PARTIDAS: VIANA DO CASTELO | BRAGA | 
PORTO
 
// PREÇO    
18 A 23 JUNHO  

Por pessoa em quarto duplo: 365€

Suplemento em quarto individual: 80€

 
2 A 7 JULHO  

Por pessoa em quarto duplo: 295€

Suplemento em quarto individual: 95€

 
30 JULHO A 4 AGOSTO  

Por pessoa em quarto duplo: 315€

Suplemento em quarto individual: 95€

13 A 18 AGOSTO  
Por pessoa em quarto duplo: 344€

Suplemento em quarto individual: 95€

 
27 AGOSTO A 1 SETEMBRO  

Por pessoa em quarto duplo: 315€

Suplemento em quarto individual: 95€

VERÃO INATEL   
NO PIÓDÃO
2 A 7 JULHO
PARTIDAS: SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM
 
23 A 28 JULHO    
PARTIDAS: BRAGA | PORTO | AVEIRO
 
20 A 25 AGOSTO    
PARTIDAS: LISBOA | SANTARÉM | LEIRIA 
 
3 A 8 SETEMBRO    
PARTIDAS: SETÚBAL | LISBOA
 
// PREÇO    
2 A 7 JULHO  

Por pessoa em quarto duplo: 440€

Suplemento em quarto individual: 185€

VIAGEM AO SOL  
DA CAPARICA
24 A 29 SETEMBRO
PARTIDAS: BRAGA | PORTO | AVEIRO | 
LEIRIA  

Mínimo de 25 participantes

// PREÇO
Por pessoa em quarto duplo: 415€

Suplemento em quarto individual: 120€

16 A 21 JULHO
PARTIDAS: VISEU | COIMBRA | LISBOA | 
SETÚBAL | ÉVORA  

// PREÇO
Por pessoa em quarto duplo: 585€

Suplemento em quarto individual: 245€

Alojamento e pequeno-almoço

INATEL Albufeira Praia Hotel***  
Almoço e jantar 

INATEL Albufeira Hotel***

VERÃO INATEL EM 
CASTELO DE VIDE
23 A 28 JULHO
PARTIDAS: BRAGA | PORTO | VISEU | GUARDA
 
27 AGOSTO A 1 SETEMBRO   
PARTIDAS: SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM
 
3 A 8 SETEMBRO    
PARTIDAS: FARO | ALBUFEIRA | BEJA | ÉVORA
 
10 A 15 SETEMBRO    
PARTIDAS: VIANA DO CASTELO | BRAGA | 
PORTO | AVEIRO | COIMBRA
 
// PREÇO    
23 A 28 JULHO 

Por pessoa em quarto duplo: 395€

Suplemento em quarto individual: 105€

27 AGOSTO A 1 SETEMBRO 
Por pessoa em quarto duplo: 340€

Suplemento em quarto individual: 105€

 
3 A 8 SETEMBRO 

Por pessoa em quarto duplo: 365€

Suplemento em quarto individual: 105€

VIAGENS 6 DIAS
Mínimo de 15 e máximo de 25 participantes

Inclui: autocarro no 1º e 6º dias; 5 noites de alo-
jamento na unidade INATEL selecionada; refei-
ções: 5 jantares (meia pensão) ou 4 almoços e 5 
jantares (pensão completa), com ou sem bebi-
das incluídas (mediante opção no ato da inscri-
ção; assistente acompanhante INATEL (apenas 
no 1º e 6º dias); seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de ci-
dade (a pagar localmente); quaisquer serviços 
não mencionados.

NOTA: nas viagens Verão INATEL, pode op-
tar pelo regime de pensão pretendido (meia 
pensão ou pensão completa, com ou sem 
bebidas incluídas)

VERÃO INATEL

Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de ci-
dade (a pagar localmente); entradas em monu-
mentos; quaisquer serviços não mencionados.

PRAIA E PASSEIOS  
NA COSTA DE CAPARICA
17 A 24 SETEMBRO
PARTIDAS: VISEU | GUARDA | CASTELO 
BRANCO | COVILHÃ | PORTALEGRE  

Localizada a cerca de 20 km de Lisboa, a 
Costa de Caparica é um local que não pode 
perder! Descubra todas as maravilhas natu-
rais e a autenticidade das pessoas desta pe-
quena cidade, na margem sul do rio Tejo, nos 
arredores da capital portuguesa.

Mínimo de 35 participantes

// PREÇO
Por pessoa em quarto duplo: 555€

Suplemento em quarto individual: 170€

Inclui: circuito em autocarro; 7 noites de alo-
jamento no INATEL Caparica; refeições: 6 al-
moços e 7 jantares, com opção de bebidas 
incluídas (escolha realizada no momento de re-
serva); passeios: Setúbal, Palmela, Parque das 
Nações, Rossio, Seixal, Cristo Rei (noturno), 
Caparica (noturno) e Belém; assistente acom-
panhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de ci-
dade (a pagar localmente); entradas em monu-
mentos; quaisquer serviços não mencionados.

Mínimo de 5 participantes

// PREÇO
30 ABRIL A 28 MAIO

Por pessoa em quarto duplo: 650€

Suplemento em quarto individual: 181€

28 MAIO A 4 JUNHO 
Por pessoa em quarto duplo: 678€

Suplemento em quarto individual: 221€

4 A 25 JUNHO 
Por pessoa em quarto duplo: 726€

Suplemento em quarto individual: 258€

25 JUNHO A 3 SETEMBRO 
Por pessoa em quarto duplo: 804€

Suplemento em quarto individual: 310€

3 SETEMBRO A 1 OUTUBRO  
Por pessoa em quarto duplo: 774€

Suplemento em quarto individual: 310€

1 OUTUBRO  A 15 OUTUBRO 
Por pessoa em quarto duplo: 650€

Suplemento em quarto individual: 181€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Porto Santo | 
Lisboa, em classe económica, com bagagem 
de porão de 23 kg (1 volume por passageiro) e 
até 8 kg de bagagem de mão (1 volume por pas-
sageiro); circuito em autocarro; taxas de avia-
ção (41,10€); transfers; 7 noites de alojamento 
no INATEL Porto Santo Hotel***; refeições: 7 
jantares; excursão de meio-dia à Ilha de Porto 
Santo; guia local; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às re-
feições; quaisquer serviços não mencionados.

Este verão escolha os hotéis INATEL e usufrua 
de umas férias tranquilas e relaxantes. Traga 
a sua família e opte pela natureza ou praias. 
Verão é na INATEL!

Porto Santo, Madeira

Passadiços das arribas, Foz do Arelho

VERÃO INATEL   
EM ALBUFEIRA
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VERÃO INATEL   
EM OEIRAS
9 A 16 JULHO
PARTIDAS: BRAGANÇA | VILA REAL |  
PORTO
 
16 A 23 JULHO    
PARTIDAS: VIANA DO CASTELO | PORTO | 
AVEIRO | COIMBRA
 
20 A 27 AGOSTO     
PARTIDAS: BRAGANÇA | VILA REAL |  
VISEU | LEIRIA
 
27 AGOSTO A 3 SETEMBRO   
PARTIDAS: GUARDA | COVILHÃ | CASTELO 
BRANCO | PORTALEGRE
 
// PREÇO    
9 A 16 JULHO 

Por pessoa em quarto duplo: 502€

Suplemento em quarto individual: 180€

16 A 23 JULHO   
Por pessoa em quarto duplo: 480€

Suplemento em quarto individual: 180€

 
20 A 27 AGOSTO   

Por pessoa em quarto duplo: 535€

Suplemento em quarto individual: 200€

 
27 AGOSTO A 3 SETEMBRO   

Por pessoa em quarto duplo: 505€

Suplemento em quarto individual: 195€

CRUZEIROS NACIONAIS

2 A 5 JUNHO
PARTIDAS: ÉVORA | SETÚBAL | LISBOA  

23 A 26 JUNHO
PARTIDAS: CASTELO BRANCO | FUNDÃO | 
COVILHÃ | GUARDA

Mundialmente conhecida e Património Mun-
dial da UNESCO, a região do Douro é deten-
tora de uma das mais belas e deslumbrantes 
paisagens. Os seus vinhos estão entre os 
melhores do mundo. Embarque connosco e 
conheça esta região vinícola com lugares en-
cantadores, histórias e pessoas genuínas.

Mínimo de 25 participantes

// PREÇO    
2 A 5 JUNHO 

Por pessoa em quarto duplo: 618€

Suplemento em quarto individual: 127€

23 A 26 JUNHO   
Por pessoa em quarto duplo: 586€

Suplemento em quarto individual: 127€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de aloja-
mento em hotéis de 4* (ou similares) em Vila do 
Conde, Vila Real e Longroiva (ou arredores); re-
feições: 2 almoços, 3 jantares e 1 lanche, com 
bebidas incluídas; cruzeiro no Douro; assisten-
te acompanhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas turís-
ticas (a pagar localmente); quaisquer serviços 
não mencionados.

CRUZEIRO NO  
DOURO VINHATEIRO
6 A 8 SETEMBRO
PARTIDAS: SETÚBAL | LISBOA  

13 A 15 SETEMBRO
PARTIDAS: SANTARÉM | LEIRIA | COIMBRA | 
AVEIRO

9 A 14 JULHO  
Por pessoa em quarto duplo: 440€

Suplemento em quarto individual: 170€

 
16 A 21 JULHO 

Por pessoa em quarto duplo: 490€

Suplemento em quarto individual: 170€

 
23 A 28 JULHO 

Por pessoa em quarto duplo: 535€

Suplemento em quarto individual: 170€

30 JULHO A 4 AGOSTO  
Por pessoa em quarto duplo: 390€

Suplemento em quarto individual: 170€

VERÃO INATEL EM 
SANTA MARIA DA FEIRA
16 A 21 JULHO
PARTIDAS: LISBOA | SETÚBAL | COIMBRA
 
23 A 28 JULHO    
PARTIDAS: PORTALEGRE | CASTELO BRAN-
CO | COVILHÃ | GUARDA
 
20 A 25 AGOSTO    
PARTIDAS: SETÚBAL | LISBOA | LEIRIA 
 
27 AGOSTO A 1 SETEMBRO   
PARTIDAS: BEJA | ÉVORA | SETÚBAL | LIS-
BOA | SANTARÉM
 
// PREÇO    
16 A 21 JULHO   

Por pessoa em quarto duplo: 435€

Suplemento em quarto individual: 90€

 
23 A 28 JULHO 

Por pessoa em quarto duplo: 350€

Suplemento em quarto individual: 90€

20 A 25 AGOSTO 
Por pessoa em quarto duplo: 350€

Suplemento em quarto individual: 90€

 
27 AGOSTO A 1 SETEMBRO  

Por pessoa em quarto duplo: 395€

Suplemento em quarto individual: 90€

VERÃO INATEL   
EM CERVEIRA
2 A 7 JULHO
PARTIDAS: ÉVORA | LISBOA | SETÚBAL | BEJA
 
9 A 14 JULHO     
PARTIDAS: SANTARÉM | COIMBRA |  
AVEIRO | PORTO
 
16 A 21 JULHO     
PARTIDAS: PORTALEGRE | CASTELO 
BRANCO | COVILHÃ | VISEU 
 
3 A 8 SETEMBRO    
PARTIDA: LISBOA
 
// PREÇO    
2 A 7 JULHO  

Por pessoa em quarto duplo: 530€

Suplemento em quarto individual: 180€

 
9 A 14 JULHO 

Por pessoa em quarto duplo: 440€

Suplemento em quarto individual: 180€

 
16 A 21 JULHO  

Por pessoa em quarto duplo: 485€

Suplemento em quarto individual: 180€

3 A 8 SETEMBRO 
Por pessoa em quarto duplo: 460€

Suplemento em quarto individual: 180€

VIAGENS 8 DIAS
Inclui: autocarro no 1º e 8º dias; 7 noites de alo-
jamento na unidade INATEL selecionada; refei-
ções: 7 jantares (meia pensão) ou 6 almoços e 7 
jantares (pensão completa), com ou sem bebi-
das incluídas (mediante opção no ato da inscri-
ção); assistente acompanhante INATEL (apenas 
no 1º e 8º dias); seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de ci-
dade (a pagar localmente); quaisquer serviços 
não mencionados.

NOTA: nas viagens Verão INATEL, pode op-
tar pelo regime de pensão pretendido (meia 
pensão ou pensão completa, com ou sem 
bebidas incluídas).

VERÃO INATEL   
EM ALBUFEIRA
18 A 25 JUNHO 
PARTIDAS: VIANA DO CASTELO | BRAGA |  
PORTO | COIMBRA
 
2 A 9 JULHO      
PARTIDAS: BRAGANÇA | VILA REAL | LEIRIA | 
COIMBRA
 
9 A 16 JULHO    
PARTIDAS: VISEU | AVEIRO | SANTARÉM | 
LISBOA | SETÚBAL
 
10 A 17 SETEMBRO    
PARTIDAS: VIANA DO CASTELO | BRAGA | 
PORTO | AVEIRO
 
17 A 24 SETEMBRO    
PARTIDAS: GUARDA | VISEU | LISBOA | SETÚ-
BAL | ÉVORA
 
// PREÇO    
18 A 25 JUNHO 

Por pessoa em quarto duplo: 665€

Suplemento em quarto individual: 310€

 
2 A 9 JULHO 

Por pessoa em quarto duplo: 745€

Suplemento em quarto individual: 345€

 
9 A 16 JULHO 

Por pessoa em quarto duplo: 710€

Suplemento em quarto individual: 340€

 
10 A 17 SETEMBRO 

Por pessoa em quarto duplo: 615€

Suplemento em quarto individual: 305€

17 A 24 SETEMBRO 
Por pessoa em quarto duplo: 697€

Suplemento em quarto individual: 310€

Alojamento e pequeno-almoço

INATEL Albufeira Praia Hotel***  
Almoço e jantar    
INATEL Albufeira Hotel***

23 A 28 JULHO 
Por pessoa em quarto duplo: 410€

Suplemento em quarto individual: 185€

 
20 A 25 AGOSTO 

Por pessoa em quarto duplo: 425€

Suplemento em quarto individual: 185€

3 A 8 SETEMBRO 
Por pessoa em quarto duplo: 435€

Suplemento em quarto individual: 185€

Nota: realização de provas de produtos re-
gionais na unidade hoteleira.

VERÃO INATEL EM 
SÃO PEDRO DO SUL
2 A 7 JULHO    
27 AGOSTO A 1 SETEMBRO
PARTIDA: LISBOA
 
9 A 4 JULHO     
PARTIDAS: SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM | 
LEIRIA
 
16 A 21 JULHO     
PARTIDAS: BEJA | ÉVORA | SETÚBAL | LISBOA
 
23 A 28 JULHO    
PARTIDAS: FARO | BEJA | SETÚBAL | LISBOA
 
30 JULHO A 4 AGOSTO  
PARTIDAS: VIANA DO CASTELO | BRAGA |  
PORTO
 
// PREÇO    
2 A 7 JULHO     
27 AGOSTO A 1 SETEMBRO

Por pessoa em quarto duplo: 410€

Suplemento em quarto individual: 170€

CRUZEIRO ENCANTOS 
DO DOURO

Vila Nova de Cerveira
Paisagem das vinhas e do rio Douro
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MADEIRA:  A PÉROLA 
DO ATLÂNTICO
2 A 6 OUTUBRO 
PARTIDAS: LISBOA | PORTO  

16 A 20 OUTUBRO 
PARTIDAS: LISBOA | FARO  

20 A 24 NOVEMBRO 
PARTIDA: LISBOA  
  
Eis a receita para as suas próximas férias: 
paisagens luxuriantes, florestas verdejan-
tes, montanhas vulcânicas, flores de cores 
exuberantes, o azul do mar atlântico, clima 
ameno todo o ano, gastronomia deliciosa e, 
para terminar, uma hospitalidade muito aco-
lhedora. Num roteiro de cinco dias, conheça 
os encantos da Ilha da Madeira, um dos mais 
belos destinos em Portugal.
 
Mínimo de 38 participantes
 
// PREÇO     
2 A 6 OUTUBRO  

Por pessoa em quarto duplo: 873€

Suplemento em quarto individual: 179€

16 A 20 OUTUBRO  
Por pessoa em quarto duplo: 873€

Suplemento em quarto individual: 179€

20 A 24 NOVEMBRO  
Por pessoa em quarto duplo: 833€

Suplemento em quarto individual: 47€

Inclui: passagem aérea Faro ou Porto ou Lis-
boa | Funchal | Lisboa ou Porto ou Faro, com a 
TAP em classe turística, com direito a 20 kg de 
bagagem de porão; taxas de aviação (de Lisboa 
43€, do Porto 72€ e de Faro 71€); transfers; cir-
cuito em autocarro; 4 noites de alojamento em 
hotel de 4* no Funchal;  refeições: 3 almoços 
e 4 jantares (inclui jantar típico), com bebidas 
incluídas; entrada: Jardim Botânico; passeios: 
Funchal, Câmara de Lobos, Cabo Girão, Porto 
Moniz, Paúl da Serra, Pico do Areeiro, Ribei-
ro Frio, Santana, Portela e Machico; guia local; 
assistente acompanhante INATEL; seguro de 
viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer 
serviços não mencionados.

MARAVILHAS   
DE SÃO MIGUEL
5 A 8 OUTUBRO 
PARTIDA: LISBOA  

Os Açores são sem dúvida um dos sítios mais 
bonitos de Portugal. A tranquilidade, a arte 
de bem receber e as paisagens têm vindo a 
colocar este arquipélago nas bocas do mun-
do. Aproveite o feriado prolongado e conhe-
ça São Miguel, onde o mar, os homens e as 
pedras se entrelaçam em histórias e lendas 
milenares.

Mínimo de 24 participantes

// PREÇO    
Por pessoa em quarto duplo: 838€

Suplemento em quarto individual: 166€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Ponta Delgada 
| Lisboa, com a SATA em classe económica e 
23 kg de bagagem de porão; taxas de aviação 
(101€); transfers; circuito em autocarro; 3 noi-
tes em hotel 3* em Ponta Delgada; refeições: 
2 almoços e 3 jantares, com bebidas incluídas; 
passeios: Sete Cidades, Estufa de Ananases, 
Furnas e Lagoa do Fogo; guia local; assistente 
acompanhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); gratificações 
e serviço de bagageiro; taxas turísticas (a pagar 
localmente); quaisquer serviços não menciona-
dos.

ESCAPADA   
DO FUNCHAL   
A PORTO SANTO
15 A 19 OUTUBRO 
PARTIDA: FUNCHAL  

Na Ilha do Porto Santo encontramos um re-
fúgio dourado e azul. A sua grande atração é, 
sem dúvida, a praia. Descubra ou reviva os 
segredos da Ilha Dourada!

Mínimo de 15 participantes

// PREÇO    
Por pessoa em quarto duplo: 369€

Suplemento em quarto individual: 99€

Inclui: viagem em embarcação Funchal/Porto 
Santo – Porto Santo/Funchal (1º dia e 5º dia); 
transporte do cais ao INATEL Porto Santo Ho-
tel***; transfers; circuito em autocarro; 4 noites 
de alojamento no INATEL Porto Santo Hotel***; 
refeições: 5 almoços e 4 jantares, com bebidas 
incluídas; excursão de meio-dia à Ilha de Por-
to Santo; guia local; assistente acompanhante 
INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer 
serviços não mencionados.

transfers; refeições: 3 almoços e 4 jantares, 
com bebidas incluídas; entrada: Museu Fábrica 
da Baleia; passeio: Ilha das Flores; guia local; 
assistente acompanhante INATEL; seguro de 
viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); visitas e tra-
vessia para a Ilha do Corvo; quaisquer serviços 
não mencionados.

CIRCUITO   
ILHAS ORIENTAIS: 
SANTA MARIA E  
SÃO MIGUEL //NOVIDADE

5 A 9 JUNHO
PARTIDA: LISBOA  

3 A 7 JULHO 
PARTIDA: PORTO

Santa Maria e São Miguel apresentam-se 
como ilhas de contraste. Santa Maria, a mais 
antiga dos Açores, é conhecida como a ilha 
do sol. São Miguel destaca-se pelas suas 
Lagoas: 7 cidades, Fogo e Furnas. Deleite-se 
com o famoso cozido, com o ananás, com as 
queijadas de Vila Franca do Campo e o chá da 
Gorreana. Embarque nesta aventura e descu-
bra as ilhas orientais dos Açores.

Mínimo de 18 participantes

// PREÇO     
5 A 9 JUNHO

Por pessoa em quarto duplo: 1331€

Suplemento em quarto individual: 227€

3 A 7 JULHO
Por pessoa em quarto duplo: 1414€

Suplemento em quarto individual: 215€

Inclui: passagem aérea Santa Maria | São Mi-
guel | Lisboa ou Porto, com a SATA em classe tu-
rística  e com bagagem de porão; taxas de avia-
ção (de Lisboa 114€ e do Porto 111€); circuito em 
autocarro; transfers; 2 noites de alojamento em 
hotel 3* em Santa Maria; 2 noites de alojamento 
em hotel 4* em São Miguel; refeições: 3 almoços 
e 4 jantares, com bebidas incluídas; passeios: 
Santa Maria – Baía de Anjos, São Pedro, Santa 
Bárbara, Miradouro do Espigão, Praia Formosa, 
Pico Alto, Almagreira, Vila do Porto, Forte de S. 
Brás, Barreiro da Faneca / São Miguel – Ribei-
ra Grande, Miradouro do Pico de Ferro, Furnas, 
Parque Botânico e Vila Franca do Campo; en-

tradas: estufa de ananases, plantação de chá 
e Centro de Interpretação Ambiental Dalberto 
Pombo; guias locais; assistente acompanhante 
INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); gratificações 
e serviço de bagageiros; quaisquer serviços 
não mencionados.

CIRCUITO ILHAS 
GRUPO CENTRAL: 
FAIAL, SÃO JORGE  
E PICO
13 A 15 JUNHO   
27 A 29 JULHO
PARTIDA: LISBOA  

Todo o arquipélago dos Açores é belo e me-
recedor de uma visita! Devido à proximidade 
do Pico, Faial e São Jorge formam o chamado 
“Triângulo” do Grupo Central, por isso, inci-
tam à travessia do mar para conhecer a vizi-
nhança. Conheça estas três ilhas e descubra 
o paraíso!

Mínimo de 24 participantes

// PREÇO     
13 A 15 JUNHO

Por pessoa em quarto duplo: 860€

Suplemento em quarto individual: 106€

27 A 29 JULHO
Por pessoa em quarto duplo: 994€

Suplemento em quarto individual: 93€

Inclui: passagem aérea Horta | Pico | Lisboa, 
com a SATA em classe turística e com baga-
gem de porão; taxas de aviação (38€); circuito 
em autocarro; transfers; 2 noites de alojamento 
no Hotel Caravelas 4*; refeições: 3 almoços e 2 
jantares, com bebidas incluídas; passeios: Hor-
ta – Serra da Feiteira Castelo Branco, Parque 
Florestal do Capelo, Miradouro da Espalamaca 
/ São Jorge – Miradouro das Velas, Ribeira do 
Nabo, Urzelina, Casteletes, Manadas, Miradou-
ro da Calheta, Ribeira Seca e Santo Antão / Pico 
– Cabeço Chão, S. Roque, Lagoa do Capitão e 
Lajes; entradas: ferry Horta | São Jorge | Pico, 
Museu dos Baleeiros no Pico, Centro de Inter-
pretação dos Capelinhos na Horta; assistente 
acompanhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); gratificações 
e serviço de bagageiros; quaisquer serviços 
não mencionados.

GRACIOSA:   
A ILHA BRANCA
12 A 16 SETEMBRO
PARTIDA: LISBOA  

Dizem que é o segredo mais bem guardado 
dos Açores, mesmo para os açorianos. Visi-
tar a Graciosa é conhecer uma das ilhas mais 
pequenas e genuínas do arquipélago. O seu 
património e paisagens deslumbrantes en-
contram-se preservados nesta Reserva da 
Biosfera da UNESCO.

Mínimo de 15 participantes

// PREÇO    
Por pessoa em quarto duplo: 785€

Suplemento em quarto individual: 145€

Inclui: passagem aérea Lisboa | escala | Gracio-
sa e Graciosa | escala | Lisboa, com a SATA e 
bagagem de porão de 20 kg e até 8 kg de ba-
gagem de mão (1 volume por passageiro); ta-
xas de aviação (101€); circuito em autocarro; 4 
noites de alojamento INATEL Graciosa Hotel****; 
refeições: 2 almoços e 4 jantares, com bebidas 
incluídas; entradas: Furna do Enxofre, Fábrica 
das Queijadas da Graciosa e Museu; passeios: 
Santa Cruz da Graciosa, Barro Vermelho, Serra 
Branca, Ponta Branca, Termas do Carapacho, 
Caldeira e Furna do Enxofre; guia local; assis-
tente acompanhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer 
serviços não mencionados.

ESCAPADINHA À  
ILHA DAS FLORES
26 A 29 SETEMBRO 
PARTIDA: LISBOA  

Reserva da Biosfera da UNESCO, a ilha das 
Flores é a quarta mais pequena dos Açores. 
A costa recortada, o coberto vegetal singular 
e as formações geológicas peculiares contri-
buem para que muitos a considerem como a 
mais bela ilha do arquipélago.

Mínimo de 15 participantes

// PREÇO    
Por pessoa em quarto duplo: 667€

Suplemento em quarto individual: 142€

Inclui: passagem aérea Lisboa | escala | Gra-
ciosa e Graciosa | escala | Lisboa, com a SATA 
e bagagem de porão de 20 kg e até 8 kg de 
bagagem de mão (1 volume por passageiro); 
taxas de aviação (54€); transfers; circuito em 
autocarro; 3 noites de alojamento no INATEL 
Flores Hotel****; refeições: 2 almoços e 3 janta-
res; passeios: Lagoa da Lomba, Funda e Rasa, 
Lagoa Seca e Branca, Lagoas Compridas e 
Funda, Lages e Fajã Grande; assistente acom-
panhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); entradas: Mu-
seu da Fábrica da Baleia, Centro de Interpreta-
ção do Boqueirão e Museu das Flores; visitas e 
travessia à ilha do Corvo; bebidas às refeições; 
quaisquer serviços não mencionados.

CIRCUITOS ILHAS

FLORES:    
UM PARAÍSO NATURAL
1 A 5 MAIO
PARTIDA: HORTA

A ilha das Flores situa-se sobre a Placa Norte-
-Americana, sendo a maior das ilhas do Gru-
po Ocidental. Ocupa 141,7 km², na sua maior 
parte constituída por terreno montanhoso, 
com grandes ravinas e gigantescas falésias.

Mínimo de 21 participantes

// PREÇO
Por pessoa em quarto duplo: 380€

Suplemento em quarto individual: 113€

Inclui: passagem aérea Horta | Flores | Horta, 
com a SATA em classe turística e com baga-
gem de porão; taxas de aviação (24,74€); 4 noi-
tes de alojamento no INATEL Flores Hotel****; 

O Douro Vinhateiro é representativo da paisa-
gem que carateriza a vasta Região Demarcada 
do Douro, a mais antiga região vitícola regula-
mentada do mundo. Esta relação íntima entre 
a atividade humana e a natureza permitiu criar 
um ecossistema único, onde as caraterísticas 
do terreno são aproveitadas de forma exem-
plar. A região produz o famoso vinho do Porto, 
o principal vetor de dinamização da tecnologia, 
da cultura, das tradições e da economia local.

Mínimo de 25 participantes

// PREÇO    
6 A 8  SETEMBRO 

Por pessoa em quarto duplo: 431€

Suplemento em quarto individual: 100€

13 A 15 SETEMBRO 
Por pessoa em quarto duplo: 424€

Suplemento em quarto individual: 100€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de aloja-
mento em hotéis de 4* (ou similares); refeições: 
1 almoço, 2 jantares e 1 lanche, com bebidas 
incluídas; cruzeiro no Douro; assistente acom-
panhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas turís-
ticas (a pagar localmente); quaisquer serviços 
não mencionados.

Madeira
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CAMINHAR NO  
SISTELO, O PEQUENO 
TIBETE PORTUGUÊS
4 A 7 MAIO 
PARTIDAS: SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM | 
LEIRIA  

8 A 11 JUNHO 
PARTIDAS: FARO | BEJA | ÉVORA | COIMBRA  

29 JUNHO A 2 JULHO 
PARTIDAS: PORTALEGRE | CASTELO BRAN-
CO | COVILHÃ | GUARDA | VISEU | PORTO  

30 JULHO A 2 AGOSTO  
PARTIDAS: BRAGANÇA | MIRANDELA | VILA 
REAL | GUIMARÃES | BRAGA  

7 A 10 SETEMBRO 
PARTIDAS: LISBOA | AVEIRO | PORTO  

12 A 15 OUTUBRO 
PARTIDAS: ÉVORA | SETÚBAL | SANTARÉM | 
LEIRIA | COIMBRA  

Em pleno Parque Nacional da Peneda-Gêres, 
junto à nascente do rio Vez, a aldeia de Sis-
telo, é um lugar imperdível! Conhecida pelos 
seus belíssimos socalcos, iremos conhecer 
esta região da melhor forma: caminhando.

Mínimo de 21 participantes

// PREÇO    
Por pessoa em quarto duplo desde: 390€

Suplemento em quarto individual desde: 78€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de aloja-
mento no INATEL Cerveira Hotel****; refeições: 
2 almoços e 3 jantares, com bebidas incluídas 
(exceto no segundo almoço); snack para a cami-
nhada; visita guiada: Mezio e Arcos de Valdevez; 
entradas: Parque Biológico da Porta do Mezio 
e Paço de Giela; guia de natureza; assistente 

MARAVILHAS NATURAIS 
DAS BERLENGAS
16 A 18 JULHO 
PARTIDAS: FARO | BEJA | ÉVORA | SETÚBAL | 
LISBOA

20 A 22 AGOSTO 
PARTIDAS: VIANA DO CASTELO | BRAGA | 
PORTO | AVEIRO | COIMBRA

27 A 29 AGOSTO
PARTIDAS: GUARDA | BELMONTE | COVILHÃ | 
FUNDÃO | CASTELO BRANCO

8 A 10 SETEMBRO
PARTIDAS: BRAGANÇA | MACEDO DE CAVA-
LEIROS | MIRANDELA | VILA REAL | VISEU 

Conheça e desfrute do maravilhoso patrimó-
nio natural do nosso país, tão perto de nós! 
A reserva ecológica das Berlengas enquan-
to ecossistema insular tem um elevado valor 

biológico da área marinha envolvente e um 
elevado interesse botânico. Aproveite para 
conhecer o Airo (Uria aalge), símbolo da Re-
serva Natural.

Mínimo de 21 participantes

// PREÇO
Por pessoa em quarto duplo: 327€

Suplemento em quarto individual: 70€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de alo-
jamento no INATEL Foz do Arelho Hotel***; re-
feições: 2 almoços e 2 jantares, com bebidas 
incluídas; snack para a caminhada; passeios: 
Óbidos, Peniche, Berlengas e Caldas da Rainha; 
viagem de barco para as Berlengas; assistente 
acompanhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer 
serviços não mencionados.

ANTECIPAÇÃO DE VIAGENS

TRILHOS E PRAIA  
EM PORTO SANTO  
//NOVIDADE

15 A 22 OUTUBRO
22 A 28 OUTUBRO
PARTIDA: LISBOA
 
Caminhar é sempre a melhor forma de conhe-
cer um local. Cenários naturais arrebatado-
res, águas cristalinas e com a melhor praia da 
Europa, que integra Reserva da Biosfera da 
UNESCO.

Mínimo de 10 participantes

// PREÇO
Por pessoa em quarto duplo desde: 747€

Suplemento em quarto individual desde: 148€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Porto Santo | Lis-
boa, em voo da TAP em classe económica, com 
bagagem de porão de 23 kg (1 volume por pas-
sageiro) e até 8 kg de bagagem de mão (1 volume 
por passageiro); taxas de aviação (41€); transfers; 
7 noites (1ª data) ou 6 noites (2ª data) de aloja-
mento no INATEL Porto Santo Hotel***; refeições: 
7 jantares (1ª data) ou 6 jantares (2ª data); snacks 
para as caminhadas; guia de natureza; assistente 
acompanhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às re-
feições; quaisquer serviços não mencionados. 

RESERVA NATURAL 
DO ESTUÁRIO DO  
TEJO: AVES, VINHO   
E CORTIÇA //NOVIDADE

31 OUTUBRO 
PARTIDA: INATEL ROSSIO

30 NOVEMBRO 
PARTIDA: INATEL ALVALADE

Um passeio pela surpreendente biodiversi-
dade da Reserva Natural do Estuário do Tejo, 
realizado em carrinha com partida da sua 
INATEL Local.

Mínimo de 7 participantes

// PREÇO
Por pessoa: 135€

Inclui: circuito em carrinha; 1 almoço em res-
taurante; visitas: EVOA (com exposição e filme), 
lagoas com observação de aves, vinhas e ade-
ga da Herdade de Catapereiro e Charneca do 
Infantado com paragem no Montado; guias de 
natureza; assistente acompanhante INATEL; 
seguro de viagem.
Não inclui: quaisquer serviços não menciona-
dos.

Nota: viagem para um máximo de 8 partici-
pantes realizada em carrinha com partida da 
sua INATEL Local.

ROTA DAS FAIAS  
– O ESPLENDOR  
DO OUTONO
10 A 13 NOVEMBRO 
PARTIDAS: VIANA DO CASTELO | BRAGA | 
PORTO | AVEIRO | VISEU 
 
Caminhe pelas cores vibrantes do bosque das 
faias, uma experiência inesquecível no cora-
ção da Serra da Estrela, que nos alimenta os 
olhos e revitaliza a alma. Este é um programa 
de Turismo Ativo para participantes autóno-
mos, amantes da Natureza e de caminhadas. 

Mínimo de 25 participantes

// PREÇO
Por pessoa em quarto duplo: 359€

Suplemento em quarto individual: 63€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de alo-
jamento no INATEL Manteigas Hotel*** (edifício 
principal); refeições: 3 almoços e 3 jantares, 
com bebidas incluídas; snack para a caminha-
da; entradas: Centro de Interpretação do Vale 
Glaciar e Museu do Pão; guia de natureza; as-
sistente acompanhante INATEL; seguro de via-
gem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer 
serviços não mencionados.

acompanhante INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas no 
segundo almoço; quaisquer serviços não men-
cionados.

PASSADIÇOS   
DO MONDEGO //NOVIDADE

11 A 14 MAIO 
PARTIDAS: PORTO | AVEIRO  

18 A 21 JUNHO 
PARTIDAS: VIANA DO CASTELO | BRAGA  

9 A 12 JULHO 
PARTIDAS: LISBOA | COIMBRA  

21 A 24 SETEMBRO 
PARTIDAS: FARO | BEJA | ÉVORA | SETÚBAL  

12 A 15 OUTUBRO  
PARTIDAS: SANTARÉM | LEIRIA  

Os recém-inaugurados Passadiços do Mon-
dego, uma novidade que estamos a preparar 
para si, aliando o bem receber à boa gastro-
nomia da região. Alojamento no INATEL Li-
nhares da Beira Hotel Rural***.

Preço e programa a informar.

Consulte a INATEL Local mais próxima de si.

RIA DE AVEIRO 
E PATEIRA DE 
FERMENTELOS 
//NOVIDADE

25 A 28 JUNHO 
PARTIDAS: FARO | BEJA | ÉVORA | SETÚBAL | 
LISBOA  
 
17 A 20 SETEMBRO 
PARTIDAS: PORTALEGRE | CASTELO BRAN-
CO | COVILHÃ | GUARDA | VISEU  

15 A 18 OUTUBRO  
PARTIDAS: BRAGANÇA | MACEDO DE CAVA-
LEIROS | MIRANDELA | VILA REAL | PORTO  

Conheça as maravilhas naturais da ria de 
Aveiro numa caminhada pelos seus passa-
diços.  Desfrute ainda de um passeio paisa-
gístico pela maior lagoa natural da Península 
Ibérica, apreciando os encantos da Pateira de 
Fermentelos, da Pateira de Óis da Ribeira e da 
Pateira de Espinhel. 

Preço e programa a informar.

Consulte a INATEL Local mais próxima de si.

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de aloja-
mento no INATEL Luso; refeições: 3 almoços e 
3 jantares, com bebidas incluídas; entradas e 
visita guiada: Museu da Vista Alegre e Quinta 
do Encontro; degustação de vinho da Bairra-

da; guia de natureza; assistente acompanhante 
INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer 
serviços não mencionados.

NATUREZA IDÍLICA  
NA GRACIOSA
11 A 15 JULHO
PARTIDA: LISBOA

13 A 17 AGOSTO
PARTIDA: PORTO

Conhecida como a Ilha Branca, e integrada 
na Rede Mundial de Reservas da Biosfera da 
UNESCO, a Graciosa é um monumento devi-
do às características naturais únicas da ilha.

Mínimo de 15 participantes

// PREÇO
Por pessoa em quarto duplo desde: 747€

Suplemento em quarto individual: 137€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Porto | escala 
| Graciosa e Graciosa | escala | Lisboa  ou Por-
to, em voos SATA, com bagagem de porão de 
20 kg e até 8 kg de bagagem de mão (1 volume 
por passageiro); taxas de aviação (de Lisboa: 
100€ e do Porto: 99€); circuito em autocarro; 4 
noites de alojamento no INATEL Graciosa Ho-
tel****; refeições: 2 almoços e 4 jantares, com 
bebidas incluídas; entradas: Museu da Gracio-
sa, Furna do Enxofre e Fábrica das Queijadas; 
passeios: Santa Cruz da Graciosa, Barro Ver-
melho, Serra Branca, Ponta Branca, Termas do 
Carapacho, Caldeira e Furna do Enxofre; guia 
local; assistente acompanhante INATEL; segu-
ro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); entrada: 
quinta dos Burros Anões (a pagar localmente); 
opcional a São Jorge (sujeito a confirmação 
devido às condições atmosféricas); quaisquer 
serviços não mencionados.

TURISMO NATUREZA

CAMINHAR NUM 
PARAÍSO NATURAL: 
FLORES, A ILHA 
DAS CASCATAS
26 A 30 ABRIL | 17 A 21 MAIO 
17 A 21 JUNHO | 9 A 13 JULHO  
3 A 7 SETEMBRO | 11 A 15 OUTUBRO
PARTIDA: LISBOA

12 A 16 AGOSTO
PARTIDA: PORTO

Descubra uma das mais belas ilhas do arqui-
pélago dos Açores, Flores, a “Ilha das Casca-
tas”, inserida na Rede Mundial de Reservas 
da Biosfera da UNESCO, explorando trilhos e 
sentindo ainda mais de perto estas autênticas 
dádivas da natureza.

Mínimo de 16 participantes

// PREÇO
Por pessoa em quarto duplo desde: 740€

Suplemento em quarto individual desde: 118€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Porto | es-
cala | Flores e Flores | escala | Lisboa ou Porto, 
com a SATA, com bagagem de porão de 20 kg 
e até 8 kg de bagagem de mão (1 volume por 
passageiro); taxas de aviação (Lisboa: abril e 
maio - 103€; julho - 112€; setembro - 114€; ou-
tubro – 104€ / Porto: agosto - 108€); circuito em 
autocarro; 4 noites de alojamento no INATEL 
Flores Hotel ****; refeições: 3 almoços e 4 jan-
tares, com bebidas incluídas; passeios: Lagoa 
da Lomba, Funda e Rasa, Lagoa Seca, e Bran-
ca, Lagoas Compridas e Funda, Lages e Fajã 
Grande; guia local; assistente acompanhante 
INATEL; seguro de viagem.
Não inclui: taxa de reserva (10€); opcional ao 
Corvo (sujeita a confirmação devido às con-
dições atmosféricas); quaisquer serviços não 
mencionados.

Passadiços do Mondego

Reserva Natural do Estuário do Tejo @
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Uma viagem pela região Subbética, em plena 
Andaluzia, com passagem por localidades de 
grande valor natural, cultural e gastronómico. 
Visitamos cidades Património da Humanidade 
da UNESCO, tais como Córdova e Medina de 
Azahara, e os tesouros da vila romana de Alme-
dinilla, Priego de Córdova, Montilla e Lucena.

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

Há séculos, milhares de peregrinos percor-
rem o Caminho de Santiago a cada ano para 
cumprir um sonho: chegar à capital da Galí-
cia e entrar na sua mítica Catedral – centro 

histórico declarado Património Mundial pela 
UNESCO. É uma cidade que combina a sua 
história com uma cara mais jovem e moderna.

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

Cádis, cidade mais antiga do Ocidente, onde 

os diferentes povos que nela se assentaram 
deixaram uma marca cultural, cuja influência 
ainda perdura no caráter dos seus habitantes. 
Acompanhe-nos até aos Pueblos Blancos, 
aldeias caiadas de branco ao estilo dos Mou-
ros, e a Sevilha, cidade marcante, quer pela 
grandiosidade dos seus monumentos quer 
pelo encanto dos seus bairros populares.

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

Santiago de Compostela, capital da Galiza, 
destino final dos peregrinos do famoso Ca-
minho de Santiago e que só por isso já vale 
a pena visitar. Prove os sabores autênticos do 
mar na capital do marisco, O Grove, com vinho 
da região, e conheça a pequena ilha de Toxa.

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.

VIAGENS INTERNACIONAIS

CIRCUITOS EM ESPANHA

MADRID A 
MONUMENTAL 
13 A 17 MARÇO
PARTIDAS: VIANA DO CASTELO | BRAGA | 
PORTO | AVEIRO

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

Magerit, “terra rica em água”, nome dado 
pelos árabes no enclave situado na meseta, 
junto à serra de Guadarrama. Foi aí que Filipe 
II escolheu estabelecer a sua corte que viria a 
ser a cidade que hoje conhecemos por Ma-
drid. Uma cidade culta, monumental, versátil 
onde em cada esquina se vive a história.

Mínimo de 35 participantes

// PREÇO 
13 A 17 MARÇO

Por pessoa em quarto duplo: 865€

Suplemento em quarto individual: 169€

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  

Toledo, a cidade das três culturas, Consue-
gra, Madrilejos e o seu grandioso Parque Te-
mático Puy du Fou! Reviva a história da Pe-

nínsula Ibérica ao atravessar várias épocas 
de uma forma original e emocionante. Assista 
ao maior espetáculo noturno de Espanha, El 
Sueño de Toledo, num imenso cenário re-
produzido por atores, acrobatas, cavaleiros e 
efeitos especiais incríveis.

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

Catedral de Cádis, Espanha

 Parque de El Retiro, Madrid 
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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  

Las Palmas de Gran Canaria, a capital, si-
tua-se na região nordeste da ilha e está en-
quadrada num magnífico cenário, formado 
por duas baías com belas falésias e extensas 
praias como a famosa Praia do Inglês. Des-
tino que goza de temperaturas suaves o ano 
inteiro, que oferece sol, praia e um excecional 
legado histórico.

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€

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
 
É a maior das Ilhas Baleares, uma bela ilha 
espanhola que vai muito além das suas praias 
paradisíacas e afamadas. Um imenso patri-
mónio histórico e cultural, intercalado com 
uma natureza exuberante e um ambiente 
animado diversificado, fazem de Palma de 
Maiorca um lugar especial.

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

Salou, litoral de águas transparentes, é protegi-
do pelo cabo com o mesmo nome. Sucedem-
-lhe praias de areia fina que gozam de um clima 
excecional. Tarragona, a capital, possui um im-
portante legado arqueológico romano, declara-
do Património da Humanidade pela UNESCO.

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.

CIRCUITOS EUROPEUS

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

Descubra Normandia com construções góti-
cas e um legado histórico único. A Bretanha 
encanta pela cor e luz das suas paisagens e 
possui uma magnífica linha costeira. O Monte 
Saint-Michel, ilha rochosa na foz do Rio Cou-
esnon, é conhecido como “A Maravilha do 
Ocidente”, e o Vale do Loire, que foi outrora 
habitado por reis e nobres do período feudal. 
Para finalizar, Paris, cidade romântica, emo-
cionante, histórica, vibrante, elegante!

Mínimo de 25 participantes

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

Venha conhecer cidades viscaínas surpreen-
dentes, tais como Bilbao e o seu inovador 
Museu Guggenheim, a famosa Guernica, a 
bela San Sebastián, uma das cidades com 
mais estrelas Michelin do mundo e a vibrante 
Pamplona.

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

É imperioso conhecer as Astúrias, com pai-
sagens de sonho enquadradas nos fabulosos 
Picos da Europa, passando por vilas e cida-
des como Santander, a capital da Cantábria, 
com a sua enorme baía azul.

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 alo-
jamento em hotéis de 4* em pensão completa 
(exceto o 1º dia); refeições: 4 jantares e 4 al-
moços, com bebidas incluídas; visitas: Oviedo, 
Valladolid e Salamanca; entradas: Catedral de 
Oviedo e subida de teleférico; 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.

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

Situada em frente ao Oceano Atlântico, Co-
runha, Património Mundial da UNESCO, onde 
Pablo Picasso viveu, tem centros históricos 
bem conservados, monumentos romanos, 

como a Torre de Hércules, símbolo da cidade. 
Venha conhecer os costumes das suas gen-
tes e a sua história fascinante.

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.

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

30 SETEMBRO A 8 OUTUBRO
PARTIDA: FUNCHAL

Situada na Costa do Sol, Fuengirola goza de 
um clima mediterrâneo subtropical e é uma 
cidade com um profundo sabor andaluz, que 
oferece uma extensa faixa costeira repleta de 
lindas praias, onde a maior parte ostenta a 
bandeira azul.

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.

Gran Canaria, Espanha

Torre de Hércules, Corunha
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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

Venha descobrir a ilha do sol, a um preço 
muito especial, com passeios e todas as re-
feições incluídas. Rodes, a quarta maior ilha 
grega, com colinas verdejantes, vales e uma 
linha ininterrupta de praias douradas. Jun-
te-se a nós nesta aventura pela Antiguidade 
Grega e regresse com recordações únicas!

Mínimo de 25 participantes

// PREÇO 
Por pessoa em quarto duplo desde: 1.290€

Suplemento em quarto individual: 343€

Inclui: passagens aéreas Lisboa | Cidade Euro-
peia | Rodes | Cidade Europeia | Lisboa, em voo 
regular da Aegean, com bagagem de porão; 
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.

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 

Uma incursão por locais ricos em história e 
com paisagens verdadeiramente deslum-
brantes! Dublin, Kilkenny, Cork, Limerick, as 
Falésias de Moher, Burren, Galway, o Parque 
Nacional de Connemara, a Calçada dos Gi-
gantes, e ainda Belfast (na Irlanda do Norte), 
uma destilaria de whisky, uma fábrica de cer-
veja e muito mais.

Mínimo de 28 participantes

// PREÇO
Por pessoa em quarto duplo desde: 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

Venha viver o verão no norte da Europa, com 
os seus dias longos e cheios de luz. A beleza 
dos fiordes da costa norueguesa conquistou 
a UNESCO, agora, é a sua vez de a compro-
var. Cenários naturais e a modernidade das 
grandes cidades, o branco glaciar e o colo-
rido das pequenas vilas, num misto entre es-
tradas extraordinárias e pequenos cruzeiros, 
levam-no a conhecer o melhor deste destino. 
Aceite o nosso convite!

Mínimo de 30 participantes

// PREÇO
Por pessoa em quarto duplo desde: 2.355€

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

Rumamos à Polónia, num roteiro que inclui 
os seus principais pontos de interesse. Um 
país fascinante, que guarda uma riquíssima 
herança histórica e cultural. Visitamos mo-
numentos, igrejas, praças e construções de 
arquitetura histórica. Uma viagem memorável!

Mínimo de 28 participantes

// PREÇO
Por pessoa em quarto duplo desde: 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

Passeie pelos domínios do antigo Império 
Austro-Húngaro, no lendário coração da Eu-
ropa, com cidades grandiosas e personagens 
ilustres. Quatro países: Itália, Croácia, Eslové-
nia e Áustria. Inúmeros atrativos, uma História 
em comum.

Mínimo de 26 participantes

// PREÇO
Por pessoa em quarto duplo desde: 1.978€

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); 

// 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.

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

Durante a Primavera, há locais na Europa que 
se transformam num jardim intenso de cores 
e de aromas florais, como é o caso do Luxem-
burgo. Continuamos para Bélgica uma nação 
multicultural, onde os centros históricos de 
Gent ou Bruges são de visita obrigatória. Os 
Países Baixos, com os seus moinhos de ven-
to, os campos de tulipas, ou o parque floral de 
Keukenhof – o maior do mundo de plantas de 
bolbo – são um cartão de visita perfeito!

Mínimo de 25 participantes

// PREÇO 
Por pessoa em quarto duplo desde: 1.985€

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, 

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

Nesta viagem conheceremos Berlim, onde a 
riqueza do passado se conjuga com as linhas 
vanguardistas do presente, e Potsdam, a re-
sidência de verão dos famosos imperadores 
prussianos.  Passamos por Dresden, a “Flo-
rença do Elba”, a histórica Nuremberga, a 
pitoresca cidade de Rothenburg e o icónico 
Castelo de Neuschwanstein, entre vários ou-
tros pontos de interesse. Terminamos em Mu-
nique, plena de riqueza cultural e tradições, 
que fazem dela uma das metrópoles alemãs 
mais apreciadas. A Alemanha espera por si!

Mínimo de 28 participantes

// PREÇO
Por pessoa em quarto duplo desde: 2.295€

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

Na Costa Amalfitana encontramos paisagens 
deslumbrantes e encostas coloridas, a ver-
dadeira alma italiana. Visitamos locais histo-
ricamente ricos, como Nápoles, as ruínas de 
Pompeia, ou as Ilhas de Capri e Ischia. Des-
cubra a essência do Sul de Itália!

Mínimo de 28 participantes

// PREÇO
Por pessoa em quarto duplo desde: 1.863€

Suplemento em quarto individual: 257€

Inclui: passagens aéreas cidade de origem 
| Nápoles - Roma | cidade de origem, em voo 
TAP com bagagem de porão; taxas de aviação 
(Lisboa: 55€, Porto: 83€, Faro: 82€, Funchal: 
85€ e Ponta Delgada: 78€); circuito em auto- Falésias de Moher (Cliffs of Moher), IrlandaIlha de Rodes, Grécia
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de (a pagar localmente); bebidas às refeições; 
quaisquer serviços não mencionados.

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

Berço da civilização ocidental, a Grécia é um 
verdadeiro museu ao ar livre que nos permite 
rever a história da Europa praticamente des-
de os seus primórdios. Um impressionante 
legado que transformou este país moderno e 
vibrante um destino turístico inesquecível!

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.

BAVIERA COM  
OKTOBERFEST //NOVIDADE 
20 A 24 SETEMBRO
PARTIDAS: LISBOA | PORTO

A Oktoberfest é a festa de cerveja mais famosa 
do mundo inteiro. Realiza-se todos os anos em 
Munique desde 1810. Aproveite para conhecer 
Munique, a grande capital económica e cultural 
do Sul da Alemanha. A Baviera é, de facto, um 
destino imperdível onde a Natureza e a Arte se 
aliam mostrando cenários únicos e grandiosos.

Mínimo de 25 participantes

// PREÇO
Por pessoa em quarto duplo desde: 1.420€

Suplemento em quarto individual desde: 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

Quando uma região serve de inspiração para 
artistas como Van Gogh, Cézanne, Renoir e 
Matisse, a apresentação está quase feita. As-
sim é com o sul de França, onde nasceram 
grandes obras do movimento impressionista, 
inspiradas pelas paisagens encantadoras da 
Provença.

Mínimo de 30 participantes

// PREÇO
Por pessoa em quarto duplo desde: 1.722€

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

Com alojamento no centro de férias da Flo-
real, uma entidade belga ligada ao turismo 
social, desfrutará de uns dias junto ao mar. 
Terá ainda a oportunidade de visitar Bruxe-
las, Bruges e Gent. Uma viagem diferente 
para conhecer a Flandres.

Mínimo de 25 participantes

// PREÇO
Por pessoa em quarto duplo: 997€

Suplemento em quarto individual: 71€

Inclui: passagens aéreas Lisboa | Bruxelas | 
Lisboa, em voo TAP, com bagagem de porão; 
taxas de aviação (Lisboa: 60€); circuito em au-
tocarro; 4 noites de alojamento em centro de 
férias da Floreal (equivalente a hotel 3*); refei-
ções: 2 almoços e 4 jantares, com bebidas in-
cluídas; visitas: Bruxelas, 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.

GRANDES VIAGENS

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

Visitar Israel é descobrir um país feito de espi-
ritualidade e locais marcantes para o desen-
rolar da história da Humanidade! Uma deslo-
cação impregnada de fé, uma peregrinação 
no sentido pleno, mas também imensamente 
rica em termos socioculturais para perceber 
melhor a nossa civilização e o nosso mundo.

Mínimo de 30 participantes

// PREÇO 
Por pessoa em quarto duplo desde: 2.755€

Suplemento em quarto individual: 774€

Inclui: passagens aéreas Cidade de Origem 
| Tel Aviv | Cidade de Origem, com bagagem 
de porão; taxas de aviação (Lisboa: 93€, Por-
to: 93€, Faro: 93€, Funchal: 95€ e Ponta Del-
gada: 88€);  circuito em autocarro; transfers; 7 
noites de alojamento em hotéis 4*; refeições: 
6 almoços e 6 jantares; entradas: Cesareia, 
Monte Carmel, Rosh Hanikra, Museu de Israel, 
Yad Vashem,  Museu do Holocausto e o tele-

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

Bruxelas, Bruges e Antuérpia são as princi-
pais cidades da Bélgica, um país que oferece 
magníficas paisagens e uma grande diversi-
dade de atrações turísticas. Destacam-se os 
seus pintores, os famosos moules, o delicioso 
chocolate e, claro, o destemido herói Tintin! 
Junte-se a esta viagem que o convida a des-
pertar os seus sentidos!

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

Uma viagem singular, onde pode conhecer 
uma Europa ainda pouco explorada, que pro-
porciona, aos seus visitantes, experiências 
únicas! Albânia, Macedónia e o mais recen-
te país europeu, o Kosovo, reservam gratas 
surpresas a quem os visita. Um corolário 
surpreendente para este verão, que vai muito 
além do que imagina.

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

Vamos conhecer a fascinante Sicília, repleta 
de história e cenários de incomparável be-
leza, visitando as principais cidades e sítios 
arqueológicos da ilha, incluindo diversos 
atrativos classificados como Património da 
Humanidade pela UNESCO. Depois rumamos 
a Malta, um país insular, envolto numa atmos-
fera ensolarada, com lindas e históricas cida-
des, monumentos milenares e uma excelente 
gastronomia.

Mínimo de 30 participantes

// PREÇO
Por pessoa em quarto duplo desde: 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-

férico;  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 
22 A 30 ABRIL
PARTIDA: LISBOA

Na Costa Rica vai ficar com a sensação que 
todos os caminhos levam a cascatas, lagos, 
crateras ou praias desertas rodeadas por sel-
va. Com cerca de 25% do território ocupado 
por áreas protegidas, parques nacionais, re-
servas biológicas e refúgios nacionais de vida 
selvagem, esta viagem é uma proposta de 
biodiversidade imensa num país tão pequeno.

Participantes: mínimo de 18 e máximo 28

// PREÇO 
Por pessoa em quarto duplo desde: 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;
• Levar calçado adequado e mochila;
• Recomendamos marcação de consulta do 
viajante, e que se realize entre 6 a 8 sema-
nas antes da viagem.

Malta

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

Os gigantescos glaciares e montanhas da 
Patagónia contrastam com as planícies inter-
mináveis das estâncias argentinas e vinícolas 
chilenas. O Parque Nacional da “Tierra del 
Fuego” e um passeio no famoso comboio do 
fim do mundo são experiências únicas!

Mínimo de 20 participantes

// PREÇO 
Por pessoa em quarto duplo desde: 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).
Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às re-
feições; quaisquer serviços não mencionados. 

CRUZEIROS INTERNACIONAIS

TURISMO RELIGIOSO

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

O nosso cruzeiro tem um itinerário imperdível, 
passando por Barcelona (Espanha), Cannes 
(França), Génova, La Spezzia Piza, Civitavec-
chia Roma (Itália) e Palma de Maiorca (Ilhas 
baleares). Navio de última geração, inspirado 
pelo pioneiro conceito “beach condo”, o MSC 
Seaview proporciona a experiência de estar-
mos mais próximos ao mar, com elementos 
criados especialmente para aproveitar ao má-
ximo o clima do mediterrâneo.

Mínimo de 20 participantes

// PREÇO 
Por pessoa em Camarote Deluxe:

Interior desde: 2.369€

Vista Mar desde: 2.489€

Varanda desde: 2.619€

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

A Virgem Maria, é uma presença constante 
nas manifestações da religião católica. Visita-
mos 4 santuários da rota Mariana, Montser-
rat, Pilar, Torreciudad e Meritxell, que lhe são 

Inclui: passagem aérea Lisboa | Porto | Faro | 
Barcelona | Lisboa | Porto | Faro com bagagem 
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

Uma viagem com partida e regresso por Lis-
boa. Desfrute dos prazeres do mediterrâneo a 
bordo do Costa Fascinosa. 9 dias em pensão 
completa com excursões incluídas a terra em 
Tarragona, às fascinantes aldeias à beira mar 
de Finalborgo e Noli na Ligúria, província de 
Savona, Marselha e Cádis.

Mínimo de 20 participantes

// PREÇO 
Por pessoa em Camarote:

Interior desde:  1.365€

Exterior desde: 1.498€

Varanda desde: 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.

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

Ir ao Egipto é conhecer as suas gentes, as 
pirâmides, hieróglifos, faraós e o lendário rio 
Nilo. Cairo, marcada por uma arquitetura is-
lâmica medieval e mesquitas que elevam os 
seus minaretes para o céu. Embarque num 
cruzeiro pelo Nilo e conheça as mais míticas 
paisagens do mundo. Alexandria, a segunda 
maior cidade do país, é onde fica a mais fa-
mosa Biblioteca.

Mínimo de 27 participantes

// PREÇO 
Por pessoa em quarto duplo desde: 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

Este roteiro percorre os mais bonitos parques 
naturais do território americano e visitas a 
cidades emblemáticas. Desfrute deste país 
com vistas de tirar o fôlego pela magnitude da 
Mãe Natureza!

Mínimo de 19 participantes

// PREÇO 
Por pessoa em quarto duplo desde: 5.136€

Suplemento em quarto individual: 1.022€

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.

dedicados. Do ponto de vista religioso, artís-
tico e paisagístico, esta será uma viagem de 
introspeção.

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

Seis milhões de pessoas visitam Lourdes 
anualmente. Para muitos, é a viagem de uma 
vida, pedindo uma cura, já que Nossa Senho-
ra de Lourdes é a Padroeira dos Doentes. A 
basílica foi construída sobre a gruta, com uma 
imagem da Virgem no nicho onde se deu a 
aparição. Visitamos ainda Toulouse conhe-
cida como La Ville Rose graças à cor predo-
minante dos seus prédios, construídos com 
tijolos cor de rosa.

Mínimo de 35 participantes

// PREÇO 
Por pessoa em quarto duplo desde: 690€

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.

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

Localizado no coração de Málaga, dentro da 
Área Natural do Desfiladeiro Los Gaitanes, 
o Caminito del Rey (8 kms) é uma passarela 
pendurada nas paredes de um espetacular 
desfiladeiro formado pelo rio Guadalhorce ao 
atravessar os calcários que compõem a Serra 
Huma. Vamos ainda visitar Sevilha, Ronda e 
Setenil de las Bodegas.

Mínimo de 30 participantes

// PREÇO 
Por pessoa em quarto duplo desde: 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.

Caminito del Rey, Málaga

Parques Nacionais do Oeste Americano
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VIETNAME, CAMBOJA 
E LAOS 
4 A 19 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.

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 de viagens (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.

ANTECIPAÇÃO DE VIAGENS

CINQUE TERRE: 
PAISAGENS DE SONHO 
DE ITÁLIA //NOVIDADE

3 A 9 SETEMBRO 
PARTIDA: LISBOA

Entre Nice, na França, e Florença, na Itália, 
um pequeno tesouro turístico é oferecido aos 
seus visitantes: Cinque Terre, casas coloridas 
e vinhedos, agarram-se às escarpas íngre-
mes numa visão única. A pé, de barco e de 
comboio venha conhecer a Costa da Ligúria 
que encanta todo o mundo: Riomaggiore, 
Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso 
al Mare. Visitamos o Parque Natural, Portofino 
e Florença e, para a tornar esta viagem única, 
incluímos uma experiencia culinária!

Mínimo de 31 participantes

// PREÇO 
Por pessoa em quarto duplo desde: 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

Conhecido pelo Caminho das Estrelas, o Ca-
minho Francês de Santiago, é o mais utilizado 
pelos peregrinos para chegar até ao túmulo 
deste Apóstolo. Tendo em conta que nem to-
das as pessoas têm preparação para percor-
rer a pé os 100 kms, preparámos esta alter-
nativa para si. Selecionamos, alternadamente, 
os trilhos mais significativos nos períodos ma-
tinais e, no da tarde avançaremos de autocarro 
mais alguns quilómetros, visitando localidades 
e monumentos. Venha connosco experimen-
tar este caminho icónico para uma descoberta 
do país vizinho, da natureza, da religiosidade, 
mas, sobretudo, de nós próprios.

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 al-
moços-piquenique) e 6 jantares, com bebidas 
incluídas (exceto 1º  e último dia); visitas: Pam-
plona, 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 lo-
cais; guia acompanhante de natureza; assistente 

Vietname, Camboja e Laos

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




