
PORTUGAL TRADICIONAL

com opcional para Paris

06 de junho de 2020

PREÇO POR PESSOA

De Lisboa a Lisboa - 10 dias | 09 noites

Terrestre + Aéreo + Taxa

10 parcelas de R$ 1.342,00 + Taxa de R$ 455,00

à vista por R$ 12.750,00 + Taxa de R$ 455,00

Opcional Paris - 04 dias | 03 noites

R$ 3.354,00

* Condição para fechamento até 30/11/2019
* A Taxa será cobrada à vista na primeira parcela

ROTEIRO - DE LISBOA A LISBOA - 10 dias | 09 noites

06/jun - 1.º Dia (sábado) BRASIL - Partida no Voo 88 da TAP, de Guarulhos 
para Lisboa, às 21:40h.

07/jun - 2.º Dia (domingo) LISBOA - Chegada ao aeroporto de Lisboa e 
traslado ao hotel. Acomodação.

08/jun - 3.º Dia (segunda) LISBOA - Café da manhã e partida para visitar a 
cidade: Avenida da Liberdade, Praça do Marquês de Pombal, Parque Eduardo 
VII, Praça do Comércio, Rossio, Torre de Belém e Mosteiro dos Jerónimos 
(exterior). Nesta tarde faremos uma excursão à Sintra, Cascais e Estoril. De 
noite teremos a oportunidade de participar, opcionalmente, de um jantar 
com show dos Famosos fados (Jantar e espectáculo incluídos no Europack). 
Acomodação.

09/jun - 4.º Dia (terça) LISBOA - Café da manhã. Dia livre para continuar 
aproveitando desta cidade maravilhosa. Acomodação.

10/jun - 5.º Dia (quarta) LISBOA / OBIDOS / FÁTIMA - Café da manhã 
e partida para a cidade medieval de Óbidos. Tempo livre para visitar o seu 
castelo, a igreja de Santa María e a cidade murada. Continuaremos até Fátima, 
que é um centro mundial de peregrinação. Tempo livre para visitar a Basílica 
e poder assistir à Procissão das velas. Opcionalmente você pode desfrutar de 
um jantar. Acomodação (Jantar incluído no varol total).

11/jun - 6.º Dia (quinta) FÁTIMA / TOMAR / COIMBRA/ AVEIRO / VISEU -
Café da manhã e partida para Tomar. Visita ao Castelo dos Templários, último 
refúgio dos Monges Cavaleiros e fim do sonho das Cruzadas e desta época 
de sangue, suor e lágrimas. Continuação para Coimbra, onde iremos visitar 
a cidade velha e sua famosa universidade. Tempo livre para Almoço (Almoço 
incluído no Europack). Continuação para Aveiro, a Veneza de Portugal, 
através dos canais que percorrem a cidade. Finalmente vamos chegar até 
Viseu, localizado no centro de Portugal, rodeado de montanhas e rios, o 
Vouga e o Dão. Local de nascimento de Vasco Fernandes e um marco da arte 
sacra e arquitetura religiosa, como demonstrado pelas numerosas igrejas que 
adornam o centro histórico. Acomodação.

12/jun - 7.º Dia (sexta) VISEU / VALE DO DOURO / VILA REAL / 
GUIMARÃES / BRAGA / PORTO - Café da manhã e partida para visitar o 
Vale do Douro, que também poderia ser chamado de Vale Encantado. É a 
região vinícola mais antiga do mundo. região tombada pela Unesco. O rio deu 
os primeiros passos, cavando vales profundos na terra, enquanto o homem 
transformou suas encostas em extensos vinhedos, verdes no verão e cor de 
fogo no inverno. Com uma sabedoria herdada de geração em geração, Ele 
inclinou os terraços para que os raios do sol atingissem as videiras e dar as 
uvas o calor que o vinho precisa. Assim, os frutos da terra e do trabalho do 
homem deram a este lugar uma bela paisagem rústica. Paramos em uma 
adega para degustação de vinhos. Chegada à Vila Real e tempo livre para o 
almoço (almoço incluído no Europack). Partida para Guimarães. Tempo livre 
para visitar a cidade, incluindo o Castelo dos Duques de Bragança e a cidade 
velha medieval. Continuação para Braga, também conhecida como a cidade 
de Arcebispos. Visita ao seu centro histórico e sua Catedral, a mais antiga de 
Portugal, que tem diferentes estilos arquitetônicos, adquiridos desde o início 
de sua construção, iniciada em 1093. De lá seguimos para Porto, a segunda 
cidade mais importante do país. Acomodação. 

13/jun - 8.º Dia (sábado) PORTO -  Café da manhã e visita à cidade, incluindo 

seus principais pontos de interesse, como o Palácio da Bolsa, a Catedral, 
Cais da Ribeira, às Margens do Douro, Ponte de Luis I e Vila Nova de Gaia, 
onde teremos a oportunidade de, opcionalmente, provar o famoso vinho 
do Porto. (Degustação de vinho do Porto incluída no Europack). Tempo livre 
para almoço (Almoço incluído no Europack). Tarde livre. Passeio opcional 
pelo rio Douro, nos barcos típicos (Passeio de barco incluído no Europack). 
Acomodação.

14/jun - 9.º Dia (domingo) PORTO / LISBOA - Café da manhã. No horário 
combinado, traslado do hotel para a estação de trem para Lisboa. Bilhete 
de trem incluído na 1ª classe Porto/Lisboa. Na chegada à estação de Lisboa, 
traslado ao hotel, descanso do dia livre e acomodação.

15/jun - 10.º Dia (segunda) LISBOA - Café da manhã. Para quem escolheu 
o programa, de Lisboa a Lisboa, dia livre e, às 19:30h, traslado particular 
ao aeroporto para pegar seu  o Voo da TAP - 87 às 23:20h, com destino a 
Guarulhos.

LISBOA | OBIDOS | FÁTIMA | TOMAR | COIMBRA | AVEIRO | VISEU | VALE DO DOURO | VILA REAL | GUIMARÃES | BRAGA | PORTO

OPCIONAL - EXTENSÃO À PARIS - 04 dias | 03 noites

15/jun - 11º Dia: LISBOA / PARIS - Para quem optou pela extensão à paris, 
café da manhã e, no horário combinado, saída em voo com destino à França. 
Chegada e traslado ao hotel selecionado. Restante do dia livre para fazer os 
primeiros contatos com a cidade. Acomodação.

16/jun - 12º Dia: PARIS - Café da manhã buffet. Hoje o programa inclui uma 
vi-sita pela cidade nos práticos Hop on Hop off. Você terá que  se  dirigir  a  
um  dos  inúmeros  pontos  de  parada  dos famosos HOP ON HOP OFF, que o 
levará a conhe-cer todos os principais pontos de interesse turístico da cidade,  
permitindo  embarcar/desembarcar  quantas  vezes quiser durante o período 
de operação (em geral entre 09:30 e 18:30) dependendo da estação do ano. 
Todos estes ônibus são dotados de auriculares que vão dando, no idioma de 
sua escolha, todas explicações dos locais por onde está passando. Você pode, 
por exem-plo, desembarcar em um local de seu interesse, visitar este local e 
seguir a visita embarcando em um próximo ônibus. Acomodação. 

17/jun - 13º Dia: PARIS - Café da manhã buffet. Dia inteiramente livre, para 
que você  possa  passear  livremente  pela  cidade  ou  fazer  uma  das  muitas  
visitas  opcionais  que  são  oferecidas.  Acomodação.

18/jun - 14º Dia: PARIS - Café  da  manhã  buffet  e  na  hora  prevista,  
traslado  ao  aeroporto.



CONTATO 
(11) 3129-5073
(11)99953-2541 (WhatsApp)

O PROGRAMA INCLUI - Lisboa a Lisboa

• Bilhete Aéreo pela companhia TAP em Voo Direto - Ida e Volta,

• Traslados de chegada e de saída,

• Transporte em Ônibus turístico com Wi-Fi a bordo, ao longo de todo o 

   circuito rodoviário,

•  Guia acompanhante desde a saída de Lisboa até a chegada ao Porto,

• Alojamento e café da manhã buffet nos hotéis 4* indicados,

• Todas as taxas turísticas das cidades,

•  Guias locais para as visitas às cidades indicadas no roteiro,

•  Seguro de assistência e Bolsa de Viagem,

• Jantar e Espetáculo de Fados em Lisboa,

• Jantar em Fátima,

• Almoços em Coimbra, Vila Real e Porto.

• Degustação do vinho do Porto

• Passeio de Barco pelo Rio Douro em Porto

O OPCIONAL INCLUI - Extensão por Paris

• Bilhete Aéreo pela companhia TAP em Voo Direto - Ida e Volta,

• Traslados de chegada e de saída,

• Transporte em Ônibus turístico com Wi-Fi a bordo, ao longo de todo o 

   circuito rodoviário,

•  Guia acompanhante desde a saída de Lisboa até a chegada ao Porto,

• Alojamento e café da manhã buffet nos hotéis 4* indicados,

• Todas as taxas turísticas das cidades,

•  Guias locais para as visitas às cidades indicadas no roteiro,

•  Seguro de assistência e Bolsa de Viagem,

• Jantar e Espetáculo de Fados em Lisboa,

• Jantar em Fátima,

• Almoços em Coimbra, Vila Real e Porto.

• Degustação do vinho do Porto

• Passeio de Barco pelo Rio Douro em Porto


