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Circuitos clássicos Lusanova, com partidas garantidas e guia em português, hotéis maioritariamente de 4 
estrelas, onde cada viajante terá mais liberdade de escolha das refeições e das visitas que pode realizar, 
através da opção mais incluído.
Todas as partidas estão garantidas. Os lugares no autocarro são rotativos.



ExcursõEs ibéricas 2019/2020Ex
cu

rs
õe

s 
R

eg
ul

ar
es

4

LoURdeS – AndoRRA – BARceLonA 
d e S d e

incLUi :
4 RefeiçÕeS

d i A S

715€

7

Lourdes

Itinerário:
4º Dia (Quinta) - Andorra / Montserrat / Barcelona
Pequeno-almoço. Manhã livre no principado para visi-
tas ou compras de oportunidade. De tarde partida des-
frutando de paisagens de grande beleza natural para 
Monserrat. Visita ao santuário de Nª Sra. de Montserrat, 
patrona da Catalunha, construído na extraordinária mon-
tanha do mesmo nome, local de rara beleza. Continuação 
para Barcelona. Alojamento.

5º Dia (Sexta) - Barcelona / Zaragoza  
Pequeno-almoço. Panorâmica da cidade com guia 
local e restante tempo livre para actividades ao 
gosto pessoal. Aconselhamos percurso nas Ram-
blas, passeio pela marina ou a panorâmica propor-
cionada pelo teleférico. Continuação por Lérida para 
Zaragoza. Oportunidade para visita à Basílica de Nª 
Sra. do Pilar, padroeira de Espanha, no interior da 
qual se podem admirar pinturas de Goya. Jantar e 
alojamento.

6º Dia (Sábado) - Zaragoza / Madrid 
Pequeno-almoço. Saída por Calatayud e Guadalajara 
para Madri. Panorâmica da cidade com guia local, per-
correndo os mais famosos pontos turísticos da capital 
de Espanha: Portas do Sol, Castellana e a vanguardista 
praça de Castilla. Alojamento.

7º Dia (Domingo) - Madrid / Lisboa 
Pequeno-almoço. Manhã livre na cidade para compras 
ou visitas ao gosto pessoal. Contacte com o nosso guia 
para o melhor aconselhamento. Regresso a Lisboa. 
Fim dos nossos serviços.

1º Dia (Segunda) - Lisboa / Fátima / Valladolid  
Partida de Lisboa para Fátima. Visita ao santuário e 
tempo para compromissos religiosos. Continuação por 
Vilar Formoso, Ciudad Rodrigo, Tordesilhas e Valladolid. 
Jantar e alojamento.

2º Dia (Terça) - Valladolid / Burgos / Loyola / 
Lourdes 
Pequeno-almoço. Partida por Burgos para Aspeitia 
e chegada a Loyola. Visita à basílica do santuário de 
Santo Inácio de Loyola, um dos fundadores dos Jesu-
ítas. Continuação por San Sebastian, Bayonne, Pau e 
chegada a Lourdes. À noite não perca a procissão de 
velas no santuário. Jantar e alojamento.

3º Dia (Quarta) - Lourdes / Andorra 
Pequeno-almoço. Visita do santuário, Rochedo de Mas-
sabeille e casas onde viveu Santa Bernadette. Tempo para 
compromissos religiosos e livre visita dos museus evoca-
tivos. De tarde, partida por entre paisagem de rara beleza 
proporcionada pelos Pirinéus por Foix, Aix-les-Thermes 
e Pas de la Casa para o principado de Andorra. Jantar e 
alojamento.

Datas de 
partida:

•  Circuito em autocarro de turismo;
•  Guia acompanhante;
•  Alojamento nos hotéis previstos ou simi-

lares;
•  6 Pequenos-almoços;
•  Visitas guiadas em Barcelona e Madrid;
•  4 jantares com água e vinho (dias 4, 5, 6 

e 8);
•  Serviço de bagageiros nos hotéis;
•  Taxas hoteleiras;
•  Seguro de viagem;

Os preços não incluem:
•  Tudo o que não esteja incluído no pro-

grama

Serviços Incluídos:

2019
Mai        13
Jun         17*
Jul           15
Ago        12
Set         16
Out        14

Fátima / Valladolid / Loyola / Lourdes / Andorra / Montserrat / Barcelona / Zaragoza / Madrid

+inc

R-3004 

*Por motivos operativos, na data de 17/Jun o 
alojamento em Barcelona será substituído por 
Monserrate no Hotel Abat Cisneros*** incluindo 
jantar com bebidas (+agua e vinho), mantendo-se 
o restante itinerário conforme previsto.

Notas

Cidade Hotel / Localização

Valladolid Olid**** (Centro)
Lourdes Alba**** (Centro)
Andorra-a-Velha Delfos**** (Cidade)
Barcelona Senator**** (Cidade)

Zaragoza Eurostars: Boston**** / 
Zaragoza**** (Cidade)

Madrid Praga**** (Cidade)

Hotéis Previstos (Ou similares):

07h45 – Lisboa – LUSANOVA

Em duplo 715 €
Em individual 930 €

Preços por pessoa (Em Euros):

Partidas (comparência 15 minutos antes)

CirCuitO
rEnOVADO 



ExcursõEs ibéricas 2019/2020 Ex
cu

rs
õe

s 
R

eg
ul

ar
es

5

gRAndeS cidAdeS de eSpAnhA

Madrid

Opção Mais Incluído
• Show de Flamenco com bebida em Granada (dia 2);
• Entrada no Poble Espanyol com jantar (dia 4);
• 3 jantares com água e vinho (dias 2, 3 e 6);

históricos e a arquitectura vanguardista. O seu porto me-
diterrânico recebeu a Copa América, uma das mais presti-
giadas competições náuticas a nível mundial. Alojamento.

4º dia (Quinta): Valência / Barcelona
Pequeno-almoço. Partida por Castellón e Tarragona para 
Barcelona. Continuação para Barcelona. Panorâmica da cida-
de com guia local, incluindo os principais motivos de interes-
se desta espectacular cidade, como o Bairro Gótico, Merca-
dos, Rambla e perspectiva incontornável desde o Montjuic. 
Alojamento. À noite sugerimos a opcional com entrada no 
Poble Espanyol com jantar neste típico espaço temático mu-
seológico, cultural e comercial, que reproduz à escala algu-
mas das principais referências turísticas de Espanha.

5º dia (Sexta): Barcelona / Zaragoza
Pequeno-almoço. Manhã para actividades ao gosto pessoal. 
Aconselhamos as visitas à Sagrada Família, Parc Guell, Tibi-
dabo ou Nou Camp, os inúmeros museus e monumentos, as 
compras e as actividades lúdicas, como um passeio pela ma-
rina ou a panorâmica proporcionada pelo teleférico. . Partida 
para visita a vinícola regional com prova do delicioso Cava no 
final. Continuação por Lérida para Zaragoza. Oportunidade 
para visita à Basílica de Nª Sra. do Pilar, padroeira de Espa-
nha, no interior da qual se podem admirar pinturas de Goya. 
Alojamento.

6º dia (Sábado): Zaragoza / Madrid 
Pequeno-almoço. Saída por Calatayud e Guadalajara para Ma-
drid. Panorâmica da cidade com guia local, percorrendo os mais 
famosos pontos turísticos da capital de Espanha: Portas do Sol, 
Castellana e a vanguardista Praça de Castilla. Alojamento.

7º dia (Domingo):  Madrid / Lisboa
Pequeno-almoço. Manhã livre na cidade para compras ou visi-
tas ao gosto pessoal. Contacte com o nosso guia para o melhor 
aconselhamento. Regresso a Lisboa. 
Fim dos nossos serviços.

1º dia (Segunda): Lisboa / Sevilha
Partida de Lisboa, atravessando a região portuguesa de Alen-
tejo e entrando na província espanhola de Andaluzia para che-
gar a Sevilha.  Panorâmica da cidade com guia local. Perspec-
tiva do Parque Maria Luísa, Praça de Espanha, Bairro de Santa 
Cruz, Torre del Oro e Catedral. Alojamento. 

2º dia (Terça): Sevilha / Granada
Pequeno-almoço. Partida por Aguadulce, Antequera, Loja e 
chegada a Granada. Visita a locais emblemáticos como Jardins 
de Generalife, local de relaxamento e contemplação e Alca-
zaba, local de defesa na época islâmica. Restante tempo livre 
na cidade, sugerindo visita à catedral e capela Real, onde se 
encontram os restos mortais dos Reis Católicos. Alojamento. 
Possibilidade de assistir opcionalmente a espectáculo típico de 
Flamengo nocturno.

3º dia (Quarta): Granada / Valência
Pequeno-almoço. Partida por Múrcia, Elche e chegada a 
Valência. Panorâmica da cidade, terceira maior de Espanha, 
onde é possível constatar a harmonia entre os atractivos 

Datas de  
partida:

• Circuito em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento nos hotéis previstos ou similares;
• 6 Pequenos-almoços;
• Visitas guiadas em: Sevilha, Granada, Valência, 
 Barcelona e Madrid;
• Visita aos Jardins de Generalif e Alcazaba em 
Granada (dia 3);
• Visita vinícola de Cava com prova (dia 5);
• Serviço de bagageiros nos hotéis;
• Taxas hoteleiras;
• Seguro de viagem.
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Serviços Incluídos:

Itinerário:

Cidade Hotel / Localização

Sevilha Sevilla Macarena**** (Centro)
Granada Carmen**** (Centro)
Valência Eurostars Rey Don Jaime**** (Cidade)
Barcelona Catalonia 505 **** (Cidade)
Zaragoza Catalonia El Pilar **** (Centro)
Madrid Catalonia Gran Via **** (Centro) / 

Via Castellana**** (Cidade)

Hotéis Previstos (Ou similares):

2019:
Abril 08, 22
Maio 06, 20
Junho 03, 17
Julho 01, 08, 15, 22
Agosto 05, 19
Setembro 02, 09, 16, 23, 30
Outubro 07, 21
novembro 04, 25

2020:
Janeiro 06, 20
Fevereiro 10
Março 02, 23

07h45 – Lisboa – LUSANOVA
08h00 – Lisboa – HOTEL ROMA

Sevilha / Granada / Valência / Barcelona / Zaragoza / Madrid

Em duplo 790 €
Em individual 1.105 €
Opção Mais incluído 135 €

Preços por pessoa (Em Euros):

Partidas (comparência 15 minutos antes)

*A entrada nos Jardins de Generalif e Alcazaba têm 
acesso limitado de visitantes. No caso improvável 
de não ser possível assegurar esta visita, será efec-
tuada visita da cidade de Granada com entrada na 
Catedral e Capela Real
**Por motivos operativos, na data de 07/Out a noite 
de estadia em Zaragoza será substituído por Barce-
lona, mantendo-se as visitas incluídas no itinerário

Notas

d e S d e

d i A S

790€

7
ApA

R-2001 

Barcelona
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BeLezAS de poRtUgAL com SAntiAgo
d e S d e

d i A S

750€

9

Porto

ApA

R-1039 

Opção Mais Incluído
• 4 jantares com água e vinho (dias 1, 2, 5 e 6);
• 1 jantar com Show de Fado (dia 3);
• 1 almoço com água e vinho (dia 8).

Baixa Abr/Mai/Out/nov/Dez/
Jan/Fev/Mar

Em Duplo 750 €
Em individual 1.020 €
Opção Mais incluído 185 €
Média Jun/Jul/Set

Em Duplo 780 €
Em individual 1.060 €
Opção Mais incluído 185 €
Alta Ago

Em Duplo 805 €
Em individual 1.105 €
Opção Mais incluído 185 €

Preços por pessoa (Em Euros)

grandioso monumento ergue-se na praça da Obradoiro, lugar de 
encontro de todos os que aqui chegam. Regresso a Portugal pela 
típica vila de Ponte de Lima com tempo para compras no comér-
cio tradicional. Apreciando a paisagem minhota, chegada a Braga. 
Alojamento.

7º dia (Sexta):  Braga / Guimarães / Porto
Pequeno-almoço. Panorâmica da cidade com destaque para o ex-
terior da Catedral, mais antiga de Portugal e visita ao santuário do 
Bom Jesus. Continuação para Guimarães, cidade berço da nacionali-
dade portuguesa. Visita ao interior no Paço dos Duques de Bragan-
ça seguida de visita a pé no centro histórico da cidade, onde poderá 
admirar as suas velhas muralhas, ruas estreitas, casas palacianas, 
foto do exterior do castelo e a estátua do Fundador D. Afonso Hen-
riques. Tempo para compras. Partida para o Porto, visitando ainda 
prestigiadas caves com degustação do famoso Vinho do Porto. 
Chegada ao hotel. Alojamento.

8º dia (Sábado):  Porto
Pequeno-almoço. Dia dedicado à segunda maior cidade de Por-
tugal. Panorâmica com um olhar sobre a Sé, praça da Liberdade 
onde se situa a estátua de D. Pedro IV de Portugal (D. Pedro I no 
Brasil), igreja e torre dos Clérigos e Foz. Visita ao palácio da Bolsa, 
destacando o seu magnífico Salão Árabe e cruzeiro em barco de 
turismo pelo rio Douro, admirando os bairros típicos e núcleo his-
tórico que foi declarado Património da Humanidade pela Unesco.  
Tarde livre na cidade para visitas ou compras ao gosto pessoal. 
Alojamento.

9º dia (Domingo):  Porto / Aveiro / Fátima / Lisboa
Pequeno-almoço. Saída para Aveiro, a fantástica cidade dos canais 
e dos deliciosos “ovos-moles”, apreciado doce regional. Continuação 
para Fátima, local das aparições em 1917 de Nossa Senhora aos 
Três Pastorinhos, hoje local de peregrinação mundial. Visita ao san-
tuário à Capelinha das Aparições e à basílica, onde se encontram os 
túmulos de Lúcia, Francisco e Jacinta. Tempo para compromissos re-
ligiosos e compras. Regresso a Lisboa. Fim dos nossos serviços.

1º dia (Sábado): Lisboa / Évora / Albufeira
Partida por Setúbal para Évora. Visita a pé da histórica cidade Pa-
trimónio Mundial, passando junto ao Templo de Diana, Sé, praça 
do Giraldo, igreja de São Francisco e possibilidade de visita à cé-
lebre capela dos Ossos (opcional). Continuação atravessando o 
Alentejo por Beja, capital do Baixo Alentejo. Visita ao museu muni-
cipal. Continuação da viagem com destino a Albufeira. Alojamento.

2º dia (Domingo): Albufeira / Lagos / Albufeira
Pequeno-almoço. Partida para a região do Barlavento Algarvio 
para Sagres. Visita ao Cabo de São Vicente e Fortaleza, pro-
montório natural do Sudoeste de Portugal continental. Visita 
à Ponta de Piedade, catedral das falésias algarvias próximo de 
Lagos, cidade para sempre ligada à história marítima nacional. 
Tempo livre. Continuação pela cidade portuária de Portimão e 
regresso à turística cidade de Albufeira. Aproveite para percor-
rer a praia e a zona comercial envolvente. Alojamento.

3º dia (Segunda): Albufeira / Vilamoura / Lisboa
Pequeno-almoço. Partida para a região do Sotavento Algarvio. 
Chegada a Tavira. Tempo para visita à típica cidade do rio Gilão. 
Continuação para Faro, capital da província algarvia, onde se 
realça o núcleo histórico amuralhado, com acesso pelos Arcos da 
Vila, do Repouso e Porta Nova até à Catedral. Continuação para 
Vilamoura. Panorâmica e paragem junto à marina para efectuar 
passeio pedonal ao seu redor. Regresso a Lisboa. À noite sugeri-
mos opcionalmente jantar típico com fados. Alojamento. 

4º dia (Terça): Lisboa / Sintra / Lisboa
Pequeno-almoço. Partida para Sintra. Tempo para usufruir 
desta tradicional vila Património da Humanidade. Na conti-
nuação, panorâmica da Costa do Sol por Cascais e Estoril, re-
gressando pela Riviera portuguesa a Lisboa. Visita Panorâmica 
da capital de Portugal, conhecendo o exterior dos principais 
pontos turísticos da cidade como a Torre de Belém, Mosteiro 
dos Jerónimos com tempo para degustar os famosos pastéis 
de Belém (opcional) e ainda Praça do Comércio, Bairro de Alfa-
ma com a Catedral e a Praça do Rossio. Alojamento.

5º dia (Quarta): Lisboa / Óbidos / Coimbra / Braga
Pequeno-almoço. Partida para visita a Óbidos, encantadora 
vila medieval amuralhada. Saída para a histórica e monu-
mental cidade de Coimbra, repleta de tradições e recantos de 
rara beleza. Panorâmica da cidade observando o rio Monde-
go, os conventos de Santa Clara, Sé velha e igreja de Santa 
Cruz, entre muitos outros pontos turísticos. Visita à antiga 
e prestigiada universidade, que formou muitos ilustres em 
várias áreas da sociedade. Tempo livre no centro da cidade. 
Continuação para a cidade dos arcebispos e capital do Minho: 
Braga. Alojamento.

6º dia (Quinta): Braga / Santiago de Compostela / Braga 
Pequeno-almoço e saída com destino a Santiago de Compostela. 
Visita com guia local ao centro histórico, turístico e religioso, com 
destaque para a Catedral, onde acorrem diariamente inúmeros 
peregrinos vindos dos famosos “Caminhos de Santiago”. Este 

Datas de  
partida:

• Circuito em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento nos hotéis previstos ou similares;
• 8 Pequenos-almoços;
• Visita ao museu regional em Beja (dia 1);
• Visita à fortaleza de Sagres (dia 2);
• Excursão panorâmica: Estoril, Cascais e 
 Sintra (dia 4):
• Visita à Universidade de Coimbra (dia 5);
• Visita com guia local em Santiago de Com-
 postela (dia 6);
• Visita ao Paço Ducal em Guimarães (dia 7); 
• Visita a caves de Vinho do Porto com prova 
(dia 7);
• Visita ao Palácio da Bolsa (dia 8);
• Cruzeiro das Pontes no rio Douro (dia 8);
• Serviço de bagageiros nos hotéis;
• Taxas hoteleiras;
• Seguro de viagem.
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Serviços Incluídos:

Itinerário:

Cidade Hotel / Localização

Albufeira Hotel Vila Galé**** (Cidade)
Lisboa Hotel Roma*** (Cidade)
Braga Hotel Mercure Braga**** (Centro)
Porto (Gaia) Hotel Vila Galé Porto**** (Centro) / 

Holiday Inn Porto Gaia**** (Cidade)

Hotéis Previstos (Ou similares):

2019:
Abril 06, 20
Maio 04, 18
Junho 01, 15, 29
Julho 06, 13, 20
Agosto 03, 17, 31
Setembro 07, 14, 21
Outubro 05, 12, 19
novembro 02, 16
Dezembro 28

2020:
Janeiro 11
Fevereiro 01, 22
Março 14

07h45 – Lisboa – HOTEL ROMA

Évora / Beja / Faro / Lisboa / Sintra / Coimbra / Santiago de Compostela / Braga  / Porto / Aveiro / Fátima  

Partidas (comparência 15 minutos antes)

A visita ao palácio da Bolsa tem acesso limitado de visitantes e datas 
com restrições. No caso improvável de não ser possível efectuar esta 
visita, será efectuada visita à igreja de São Francisco.

Notas
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cAminhoS SAgRAdoS 

Fátima

Datas de  
partida:

2019:
Maio 20
Junho 17
Julho 15
Agosto 19
Setembro 16
Outubro 21

d e S d e

d i A S

679€

7
+inc

R-1058 

rês, para visita à igreja e santuário de São Bento da Porta Aberta. 
É actualmente um dos principais locais de culto com milhares de 
peregrinos anualmente, lendárias tradições e situado em local de 
rara beleza. Continuação para Braga. Visita ao santuário mariano 
de N. Sra. do Sameiro com destaque para a sua cripta e zimbório 
com paisagem espectacular, seguido de visita ao santuário do 
Bom Jesus do Monte e o seu imponente escadório. Panorâmica 
com paragem no centro da cidade dos arcebispos, com destaque 
para a catedral. Para livres visitas. Regresso a Guimarães. Jantar 
e alojamento.

6º dia (Sábado): Guimarães / Viana do Castelo / 
Porto 
Pequeno-almoço. Partida por Barcelos, cidade do fa-
moso galo, um dos símbolos de Portugal. Aqui pon-
tificam a igreja Matriz, cruzeiro do Senhor do Galo, 
Pelourinho e ponte gótica sobre o rio Cávado e a em-
blemática do Bom Jesus da Cruz. Tempo para compras 
de artesanato. Seguimos para Viana do Castelo. Visita 
ao santuário de Santa Luzia e seu miradouro, seguida 
de tempo para degustar a gastronomia da região e para 
compra de recordações no centro da cidade. Continua-
ção para a segunda cidade portuguesa: Porto. Cru-
zeiro em barco de turismo pelo rio Douro, admirando 
os bairros típicos e núcleo histórico que foi declarado 
Património da Humanidade pela Unesco. Visita ainda 
a prestigiadas caves com degustação do famoso Vinho 
do Porto. Alojamento.

7º dia (Domingo):  Porto / Lisboa
Pequeno-almoço. Panorâmica com um olhar desde a 
Foz à zona ribeirinha. Visita à igreja de São Francis-
co, excelente exemplo de decoração interior em talha 
dourada. Continuação com perspectiva da igreja e tor-
re dos Clérigos, catedral, praça da Liberdade onde se 
situa a estátua de D. Pedro IV de Portugal (D. Pedro I 
no Brasil) e restante tempo livre no centro. Almoço. 
Partida pelo litoral, passando nas proximidades de 
Aveiro, Figueira da Foz e Caldas da Rainha para re-
gresso a Lisboa. 
Fim dos nossos serviços.

1º dia (Segunda): Lisboa / Santarém / Fátima
Partida cruzando o rio Tejo para visita ao santuário do 
Cristo Rei, local de culto com a incontornável construção 
arquitectónica e também detentor da melhor paisagem 
sobre Lisboa. Partida para Santarém, cidade com passado 
histórico de relevo. Visita à igreja de N Sra da Graça, onde 
se encontra o túmulo de D. Pedro Alvares Cabral, navega-
dor português que descobriu o Brasil. Saída para Fátima. 
Tempo compromissos religiosos. Jantar e alojamento. 

2º dia (Terça): Fátima / nazaré / Fátima
Pequeno-almoço. Visita a Valinhos, casa dos pastorinhos 
e loca do anjo, incontornáveis locais de culto. Continuação 
para a típica vila piscatória da Nazaré, com destaque no “Sí-
tio” para o miradouro deslumbrante. Visita à igreja do san-
tuário de N. Sra. da Nazaré e à ermida da Memória. Partida 
por Porto de Mós e regresso a Fátima. Tempo para compro-
missos religiosos. Possibilidade de assistir a missa vesper-
tina e à noite a não perder a procissão das velas. Jantar e 
alojamento. 

3º dia (Quarta): Fátima / Coimbra / Viseu
Pequeno-almoço. Partida para a histórica e monumental 
cidade de Coimbra, repleta de tradições e recantos de rara 
beleza. Panorâmica da cidade observando o rio Mondego, 
os conventos de Santa Clara, universidade e igreja de San-
ta Cruz, entre muitos outros pontos turísticos. Visita à Sé 
velha, jóia arquitectónica que continua a ser local de culto 
para os conimbricenses. Partida para Viseu. Visita pedonal 
ao centro histórico da cidade com destaque para a rua Di-
reita, Sé e igreja da Misericórdia. Restante tempo na cidade. 
Alojamento.

4º dia (Quinta): Viseu / Amarante / Guimarães
Pequeno-almoço. Partida para Lamego. Visita ao esplendo-
roso santuário de N.ª Sra. Remédios, com a sua igreja e es-
cadório em destaque, assim como paisagem para a cidade. 
Continuação por Peso da Régua na presença do panorama 
proporcionado pelo vale do Douro - Património Paisagístico 
da Humanidade - continuando para Amarante. Visita à igre-
ja de São Gonçalo, santo venerado nesta cidade com histó-
rias únicas ligadas ao seu passado. Tempo livre para visitar 
a ponte sobre o rio Tâmega e procure conhecer os deliciosos 
doces regionais. À tarde seguimos para Guimarães, berço 
da nacionalidade portuguesa. Visita ao santuário de N. Sra. 
da Penha, com excelente paisagem sobre a cidade e da qual 
fazem parte a capela de São Cristóvão, a gruta de N. Sra. 
do Carmo com a imagem de Santo Elias padroeiro do sono. 
Panorâmica do castelo, paço dos duques e praça do Toural, 
antes de chegar ao hotel. Jantar e alojamento.

5º dia (Sexta): Guimarães / Gerês / Braga / Guimarães
Pequeno-almoço. Partida conhecendo o parque natural do Ge-

• Circuito em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento nos hotéis previstos ou similares;
• 7 Pequenos-almoços;
•  1 Almoço com água e vinho (dia 7); 
•  4 Jantares com água e vinho (dias 1, 2, 4, e 5);
•  Visita ao santuário do Cristo Rei (dia 1);
•  Visita à igreja de N. Sra da Graça (dia 1);
•  Visita ao santuário de N. Sra de Fátima (dia 2);
•  Visita ao santuário de N. Sra da Nazaré (dia 2);
•  Visita à Sé velha de Coimbra (dia 3);
•  Visita ao santuário de N. Sra dos Remédios (dia 4);
•  Visita à igreja de São Gonçalo (dia 4);
•  Visita ao santuário de N. Sra da Penha (dia 4);
•  Visita ao santuário de São Bento da Porta 

Aberta (dia 5);
•  Visita ao santuário de N. Sra do Sameiro (dia 5);
•  Visita ao santuário do Bom Jesus do Monte 

(dia 5);
•  Visita ao santuário de Santa Luzia (dia 6);
•  Cruzeiro em barco de turismo no rio Douro (dia 

6);
•  Visita a Caves de Vinho do Porto com prova 

(dia 6);
•  Visita à igreja de São Francisco no Porto (dia 7);
• Serviço de bagageiros nos hotéis;
•  Taxas hoteleiras;
• Seguro de viagem;

Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Serviços Incluídos:

Itinerário:

Cidade Hotel / Localização

Fátima Santa Maria**** (Centro)
Viseu Montebelo**** (Cidade)
Guimarães Guimarães**** (Cidade)
Porto Vila Galé Porto**** (Centro) / 

Holiday Inn Porto Gaia**** (Gaia)

Hotéis Previstos (Ou similares):

07h45 – Lisboa – LUSANOVA

Santarém / Fátima / Coimbra / Viseu / Lamego / Amarante / Guimarães / Gerês / Braga / Barcelos / 
Viana do Castelo / Porto

Em duplo 679 €
Em individual 849 €

Preços por pessoa (Em Euros):

Partidas (comparência 15 minutos antes)

Algumas igrejas e santuários informados neste 
programa continuam a ser locais de culto e por 
vezes em manutenção, pelo que na eventua-
lidade de não ser possível a visita em alguma 
das datas. Neste caso mesmo que improvável, 
a visita será substituída por outra a informar de 
si-milar interesse monumental e religioso.

Nota

CirCuitO
rEnOVADO 

incLUi :
5 RefeiçÕeS
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4º dia (Sexta): Coimbra / Viseu / Douro / Vila real
Pequeno-almoço. Partida para Viseu. Visita pedonal ao 
centro histórico, onde se destaca a Catedral. Almoço 
beirão acompanhado por vinhos do Dão, uma das mais 
antigas regiões de produção, situada no centro de Por-
tugal. De tarde seguimos para a região do Douro con-
siderada Património Paisagístico da Humanidade pela 
Unesco, onde visitaremos uma quinta produtora de vinho 
do Porto, apreciando os vales profundos onde nas suas 
encostas se produz o famoso néctar que provam no final. 
Continuação para Vila Real, cidade transmontana onde 
destacamos a louça de barro de Bisalhães e os doces 
conventuais. Alojamento.

5º dia (Sábado): Vila real / Amarante /Guimarães
Pequeno-almoço. Partida para Peso da Régua. Visita ao Mu-
seu do Douro, onde terão oportunidade de conhecer o vasto 
património da região, localizado em ponto estratégico frente 
ao rio. Continuação para Amarante. Tempo livre para visitar o 
conjunto monumental constituído pela igreja de São Gonçalo. 
Almoço gastronómico com destaque para os doces tradicio-
nais. À tarde seguimos para Guimarães, berço da nacionalida-
de portuguesa. Visita à Penha e descida em teleférico até ao 
centro da cidade. Panorâmica do Castelo e Paço dos Duques 
de Bragança. Alojamento.

6º dia (Domingo): Guimarães / Braga / Barcelos / 
Porto
Pequeno-almoço. Partida para Braga. Visita ao Santuário do 
Bom Jesus e panorâmica do centro da cidade. Continuação 
para Barcelos, cidade do famoso galo de Barcelos, símbolo de 
Portugal e onde pontificam a igreja Matriz, cruzeiro do Senhor 
do Galo, Pelourinho e ponte gótica sobre o rio Cávado. Almoço 
típico, composto de iguarias regionais e o famoso vinho verde.
Pela tarde seguimos para Viana do Castelo onde haverá tem-
po para visitar o centro histórico e para compra de recorda-
ções. Continuação para a segunda maior cidade portuguesa: 
Porto. Alojamento.

7º dia (Segunda):  Porto / Lisboa
Pequeno-almoço. Manhã dedicada a conhecer a cidade. Pano-
râmica com um olhar sobre a Sé, praça da Liberdade onde se 
situa a estátua de D. Pedro IV de Portugal (D. Pedro I no Brasil), 
igreja e torre dos Clérigos e Foz. Cruzeiro em barco de turismo 
pelo rio Douro, admirando os bairros típicos e núcleo histórico 
que foi declarado Património da Humanidade pela Unesco. Visi-
ta ainda a prestigiadas caves com degustação do famoso Vinho 
do Porto. Almoço regional. De tarde regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.

1º dia (Terça): Lisboa / Sesimbra / Évora
Partida em direcção ao Sul cruzando o rio Tejo, para perspecti-
va do castelo de Palmela com excelente paisagem. Continua-
ção para Azeitão onde visitaremos caves onde se produzem 
os vinhos das Terras do Sado e o famoso Moscatel, com prova 
no final. Seguiremos para a pitoresca vila de Sesimbra, para 
visita à fortaleza de Santiago com estupendo panorama so-
bre a praia e porto pesqueiro. Aqui será servido junto á praia o 
almoço cujo menu inclui as frescas iguarias do Atlântico. Conti-
nuação pela Serra da Arrábida por Setúbal, entrando na região 
do Alentejo, uma das mais conceituadas na produção de vinho 
e azeite. Chegada a Évora. Alojamento.

2º dia (Quarta): Évora / reguengos de Monsaraz / 
Fátima
Pequeno-almoço. Visita pedonal do centro da cidade classifi-
cada pela Unesco como Património da Humanidade, com des-
taque para o Templo romano de Diana. De seguida partimos 
para vinícola alentejana, para visitar a propriedade onde são 
produzidos vinhos de superior qualidade. Almoço servido com 
iguarias do Alentejo acompanhado pelos vinhos próprios. De 
tarde deixaremos o Alentejo para rumar a Fátima. Alojamen-
to. Possibilidade de assistir a missa vespertina e à noite a não 
perder, a procissão das velas. 

3º dia (Quinta): Fátima / Figueira da Foz / Coimbra
Pequeno-almoço. Partida para a Figueira da Foz, com panorâ-
mica da zona portuária e da praia até Buarcos e saída para Ten-
túgal pelo vale do rio Mondego. Visita a pastelaria local, onde 
terá a oportunidade de acompanhar o processo de fabrico do 
famoso Pastel de Tentúgal com degustação no final. Continua-
ção para Coimbra. Panorâmica da cidade histórica e estudantil, 
na margem do rio Mondego e visita ao Centro Interpretativo 
de Santa Clara, para conhecer o passado e o presente do velho 
Mosteiro. Restante tempo livre na cidade. Alojamento. Jantar 
no restaurante do hotel com destaque para o famoso Espu-
mante e o leitão á moda da Bairrada, região de terras planas 
ao norte do Rio Mondego.

Datas de  
partida:

• Circuito em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento nos hotéis previstos ou similares;
• 6 Pequenos-almoços;
• 6 Almoços com água e vinho (dias 1, 2, 4, 
 5, 6 e 7);
• 1 Jantar com água e vinho (dia 3);
• Visita a vinícolas com prova de vinho em: 
 Azeitão, Reguengos, Douro e Vila Nova de 
 Gaia;
• Visita à Fortaleza de Santiago em Sesimbra 
 (dia 1);
• Visita a pastelaria com prova de pastel de 
 Tentúgal (dia 3);
• Visita ao Centro Interpretativo de Santa 
 Clara-a-Velha em Coimbra (dia 3);
•  Visita a quinta do Douro com prova de vi-

nho (dia 4);
• Visita ao Museu do Douro em Peso da Régua (dia 5);
•  Descida no teleférico panorâmico da Pe-

nha em Guimarães (dia 5);
• Cruzeiro em barco de turismo no rio Douro 
 (dia 8);
• Serviço de bagageiros nos hotéis;
• Taxas hoteleiras;
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Serviços Incluídos:

Itinerário:

Cidade Hotel / Localização

Évora M’Ar De Ar Muralhas **** 
Fátima Santa Maria**** (Centro)
Coimbra Vila Galé Coimbra**** (Centro) 
Vila real Mira Corgo**** (Centro)
Guimarães Guimarães**** (Centro)
Porto (Gaia) Vila Galé Porto**** (Centro) / 

Holiday Inn Porto Gaia**** (Cidade)

Hotéis Previstos (Ou similares):

2019:
Maio 21
Junho 11
Julho 16
Agosto 13
Setembro 10
Outubro 08

07h45 – Lisboa – LUSANOVA
08h00 – Lisboa – HOTEL LUTÉCIA

Sesimbra / Évora / Fátima / Figueira da Foz / Coimbra / Viseu / Vale do Douro / Vila Real / Amarante / 
Guimarães / Braga / Barcelos / Viana do Castelo / Porto

Em duplo 955 €
Em individual 1.179 €

Preços por pessoa (Em Euros):

Partidas (comparência 15 minutos antes)

Pastéis de Tentúgal

incLUi :
7 RefeiçÕeS
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castelo e percurso pedonal no centro histórico da cidade onde 
poderá admirar as suas velhas muralhas, ruas estreitas e ca-
sas senhoriais. Continuação para Vila Real. Visita ao solar de 
Mateus, extraordinário exemplar do barroco. Chegada a Peso 
da Régua. Alojamento.

5º dia (Sábado): Peso da régua / Viseu / Fátima
Pequeno-almoço. Panorâmica do vale do rio Douro – Pa-
trimónio paisagístico da Humanidade – e partida por Viseu. 
Visita pedonal ao centro histórico da cidade com destaque 
para a rua Direita, Sé e igreja da Misericórdia. Partida para 
Fátima. Visita ao Santuário, local que evoca as aparições em 
1917 de Nossa Senhora aos três pastorinhos, hoje local de 
peregrinação mundial, com destaque para a Capelinha das 
Aparições e a Basílica, onde se encontram os túmulos de Lú-
cia, Jacinta e Francisco. Visita ainda a Valinhos, casa dos pas-
torinhos e loca do anjo, incontornáveis locais de culto. Tempo 
para compromissos religiosos. Possibilidade de assistir a 
missa vespertina e à noite a não perder a procissão das velas. 
Alojamento.

6º dia (Domingo): Fátima / tomar /  Lisboa
Pequeno-almoço. Partida para Tomar. Visita ao convento de 
Cristo, uma jóia arquitectónica e histórica desta cidade com des-
taque para a janela do capítulo em estilo manuelino. Partida para 
Lisboa. De tarde, continuação da panorâmica de Lisboa, focada 
em Belém, com visita ao mosteiro dos Jerónimos, obra manue-
lina singular onde se encontram os túmulos de ilustres perso-
nalidades como Vasco da Gama ou Luis de Camões. Tempo livre 
para apreciar o famoso pastel de Belém. Visita ainda à torre de 
Belém, antigo baluarte defensivo que actualmente é um símbolo 
da cidade. Partida de regresso a Lisboa. 
Fim dos nossos serviços.

1º dia (Terça): Lisboa / Óbidos / Alcobaça / 
Batalha / Coimbra
Partida de Lisboa para Óbidos. Visita pedonal à vila medieval 
amuralhada, incluindo a igreja de Santa Maria. Continuação 
para Alcobaça para visita da igreja e Claustro do Mosteiro. 
Continuação para a Nazaré, típica vila de pescadores. Visita ao 
miradouro. Partida para a Batalha com visita ao mosteiro de 
Santa Maria da Vitória, obra-prima do gótico ao manuelino. 
Continuação para Coimbra, histórica cidade de múltiplas tra-
dições à sua secular Universidade. Alojamento.

2º dia (Quarta): Coimbra / Aveiro / Porto
Pequeno-almoço. Panorâmica da cidade observando o rio 
Mondego, os conventos de Santa Clara, Sé velha e igreja de 
Santa Cruz, entre muitos outros pontos turísticos. Visita à 
antiga e prestigiada universidade, que formou muitos ilustres 
em várias áreas da sociedade. Partida para Aveiro, cidade dos 
canais e dos deliciosos “ovos-moles”, apreciado doce regional. 
Continuação para o Porto. Alojamento.

3º dia (Quinta): Porto
Pequeno-almoço. Dia dedicado à segunda maior cidade de Por-
tugal. Panorâmica com um olhar sobre a Sé, praça da Liberdade 
onde se situa a estátua de D. Pedro IV de Portugal (D. Pedro I 
no Brasil), igreja e torre dos Clérigos e Foz. Cruzeiro em barco 
de turismo pelo rio Douro, admirando os bairros típicos e nú-
cleo histórico que foi declarado Património da Humanidade pela 
Unesco. Visita ainda a prestigiadas caves com degustação do 
famoso Vinho do Porto. Tarde livre na cidade. Alojamento.

4º dia (Sexta): Porto / Braga / Guimarães / 
Peso da régua
Pequeno-almoço. Partida para Braga. Visita ao santuário do 
Bom Jesus e panorâmica da cidade que possui a mais antiga 
Catedral de Portugal. Continuação para Guimarães, cidade 
berço da nacionalidade portuguesa. Visita ao emblemático 

Datas de  
partida:

• Circuito em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento nos hotéis previstos ou similares;
• 5 Pequenos-almoços;
• Visita ao mosteiro de Alcobaça (dia 1);
• Visita ao mosteiro da Batalha (dia 1);
• Visita à universidade de Coimbra (dia 2);
• Cruzeiro das Pontes no rio Douro (dia 3);
• Visita a caves de vinho do Porto  com prova (dia3);
• Visita ao santuário do Bom Jesus (dia 4); 
• Visita ao santuários de Bom Jesus (dia 4);
• Visita ao castelo de Guimarães (dia 4);
• Visita ao solar de Mateus em Vila Real (dia 4);
• Visita ao santuário de Fátima (dia 5);
• Visita ao convento de Cristo em Tomar (dia 6);
• Visita ao mosteiro dos Jerónimos;
• Visita à torre de Belém;
• Serviço de bagageiros nos hotéis;
• Taxas hoteleiras;
• Seguro de viagem;

Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Serviços Incluídos:

Itinerário:

Cidade Hotel / Localização

Coimbra Vila Galé Coimbra **** (Centro)
Porto (Gaia) Vila Galé Porto **** / (Centro)

Holiday Inn Porto Gaia**** (Cidade)
Peso de régua Régua Douro **** (Centro)
Fátima Santa Maria **** (Centro)

Hotéis Previstos (Ou similares):

2019:
Abril 09, 23, 30 
Maio 07, 14, 28
Junho 04, 18
Julho 09, 23
Agosto 06, 20
Setembro 03, 17
Outubro 01, 15, 29
novembro 19

07h45 – Lisboa – LUSANOVA
08h00 – Lisboa – HOTEL LUTÉCIA

Óbidos / Alcobaça / Batalha / Coimbra / Porto / Braga / Guimarães / Peso da Régua / Fátima / Tomar / Lisboa

Partidas (comparência 15 minutos antes)

Opção Mais Incluído
• 3 jantares com água e vinho (dias 1, 4 e 5);
• 1 almoço com água e vinho (dia 3);

Em duplo 520 €
Em individual 699 €
Opção Mais incluído 90 €

Preços por pessoa (Em Euros):

Lisboa

CirCuitO
rEnOVADO
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Opção Mais Incluído
• 2 jantares com água e vinho (dias 1 e 2);
• 1 almoço com água e vinho (dia 4);

Opção Mais Incluído
• 2 jantares com água e vinho (dias 1 e 2);

4º dia (Sábado): Porto
Pequeno-almoço. Dia dedicado à segunda maior cidade de Por-
tugal. Panorâmica com um olhar sobre a Sé, praça da Liberdade 
onde se situa a estátua de D. Pedro IV de Portugal (D. Pedro I no 
Brasil), igreja e torre dos Clérigos e Foz. Visita ao palácio da Bolsa, 
destacando o seu magnífico Salão Árabe e cruzeiro em barco de 
turismo pelo rio Douro, admirando os bairros típicos e núcleo his-
tórico que foi declarado Património da Humanidade pela Unesco. 
Tarde livre na cidade para visitas ou compras ao gosto pessoal. 
Alojamento.

5º dia (Domingo): Porto / Aveiro / Fátima / Lisboa
Pequeno-almoço. Saída para Aveiro, a fantástica cidade dos canais 
e dos deliciosos “ovos-moles”, apreciado doce regional. Continua-
ção para Fátima, local das aparições em 1917 de Nossa Senhora 
aos Três Pastorinhos, hoje local de peregrinação mundial. Visita ao 
santuário à Capelinha das Aparições e à basílica, onde se encontram 
os túmulos de Lúcia, Francisco e Jacinta. Tempo para compromissos 
religiosos e compras. Regresso a Lisboa.  
Fim dos nossos serviços.

3º dia (Segunda): Albufeira / Vilamoura / Lisboa
Pequeno-almoço. Partida para a região do Sotavento Algarvio. 
Chegada a Tavira. Tempo para visita à típica cidade do rio Gilão. 
Continuação para Faro, capital da província algarvia, onde se 
realça o núcleo histórico amuralhado, com acesso pelos Arcos 
da Vila, do Repouso e Porta Nova até à Catedral. Continuação 
para Vilamoura. Panorâmica e paragem junto à marina para 
efectuar passeio pedonal ao seu redor. Regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.

1º dia (Quarta): Lisboa / Óbidos / Braga
Partida para visita a Óbidos, encantadora vila medieval amura-
lhada. Saída para a histórica e monumental cidade de Coimbra, 
repleta de tradições e recantos de rara beleza. Panorâmica da 
cidade observando o rio Mondego, os conventos de Santa Cla-
ra, Sé velha e igreja de Santa Cruz, entre muitos outros pontos 
turísticos. Visita à antiga e prestigiada universidade, que for-
mou muitos ilustres em várias áreas da sociedade. Tempo livre 
no centro da cidade. Continuação para a cidade dos arcebispos 
e capital do Minho: Braga. Alojamento.

2º dia (Quinta): Braga / Santiago de Compostela / Braga
Pequeno-almoço e saída com destino a Santiago de Compostela. 
Visita com guia local ao centro histórico, turístico e religioso, com 
destaque para a Catedral, onde acorrem diariamente inúmeros pe-
regrinos vindos dos famosos “Caminhos de Santiago”. Este grandio-
so monumento ergue-se na praça da Obradoiro, lugar de encontro 
de todos os que aqui chegam. Regresso a Portugal pela típica vila de 
Ponte de Lima com tempo para compras no comércio tradicional. 
Apreciando a paisagem minhota, chegada a Braga. Alojamento.

3º dia (Sexta): Braga / Guimarães / Porto
Pequeno-almoço. Panorâmica da cidade com destaque para o 
exterior da Catedral, mais antiga de Portugal e visita ao santuá-
rio do Bom Jesus. Continuação para Guimarães, cidade berço da 
nacionalidade portuguesa. Visita ao interior no Paço dos Duques 
de Bragança seguida de visita a pé no centro histórico da cidade, 
onde poderá admirar as suas velhas muralhas, ruas estreitas, 
casas palacianas, foto do exterior do castelo e a estátua do Fun-
dador D. Afonso Henriques. Tempo para compras. Partida para 
o Porto, visitando ainda prestigiadas caves com degustação do 
famoso Vinho do Porto. Chegada ao hotel. Alojamento.

1º dia (Sábado): Lisboa / Évora / Albufeira
Partida por Setúbal para Évora. Visita a pé da histórica cidade Pa-
trimónio Mundial, passando junto ao Templo de Diana, Sé, praça 
do Giraldo, igreja de São Francisco e possibilidade de visita à cé-
lebre capela dos Ossos (opcional). Continuação atravessando o 
Alentejo por Beja, capital do Baixo Alentejo. Visita ao museu muni-
cipal. Continuação da viagem com destino a Albufeira. Alojamento.

2º dia (Domingo): Albufeira / Lagos / Albufeira
Pequeno-almoço. Partida para a região do Barlavento Algarvio 
para Sagres. Visita ao Cabo de São Vicente e Fortaleza, promon-
tório natural do Sudoeste de Portugal continental. Visita à Ponta 
de Piedade, catedral das falésias algarvias próximo de Lagos, 
cidade para sempre ligada à história marítima nacional. Tempo 
livre. Continuação pela cidade portuária de Portimão e regresso 
à turística cidade de Albufeira. Aproveite para percorrer a praia e 
a zona comercial envolvente. Alojamento.

Datas de  
partida:

Datas de  
partida:

• Circuito em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento nos hotéis previstos ou similares;
• 4 Pequenos-almoços;
• Visita à Universidade de Coimbra (dia 1);
• Visita com guia local em Santiago (dia 2);
• Visita ao Paço Ducal em Guimarães (dia 3); 
• Visita a caves de Vinho do Porto (dia 3);
• Visita ao palácio da Bolsa (dia 4);
• Cruzeiro das Pontes no rio Douro (dia 4);
• Serviço de bagageiros nos hotéis;
• Taxas hoteleiras;
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Serviços Incluídos:

• Circuito em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento nos hotéis previstos ou similares;
• 2 Pequenos-almoços;
• Visita ao museu regional em Beja (dia 1);
• Visita à fortaleza de Sagres (dia 2);
• Serviço de bagageiros nos hotéis;
• Taxas hoteleiras;
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Serviços Incluídos:

Itinerário:

Itinerário:

Cidade Hotel / Localização

Braga Mercure Braga****  (Centro)
Porto 
(Gaia)

Vila Galé Porto**** / (Centro)
Holiday Inn Porto Gaia**** (Cidade)

Hotéis Previstos (Ou similares):

2019:
Abril 03, 10, 17, 24
Maio 01, 08, 10*, 15, 22, 24*, 29
Junho 05, 12, 14*, 19, 26
Julho 03, 05* 10, 17, 19*, 24, 31
Agosto 07, 14, 21, 28 
Setembro 04, 06*, 11, 18, 20*, 25
Outubro 02, 09, 11*, 16, 23, 30
novembro 06, 13, 20
Dezembro 04
2020:
Janeiro 01, 15
Fevereiro 05, 26
Março 11, 18
*Partidas extra com o mesmo itinerário mas partin-
do de Lisboa à sexta-feira (em vez de quarta-feira)

2019:
Abril 06, 20    Maio  04, 18
Junho 01, 15, 29 
Julho 06, 13, 20
Agosto 03, 17, 31 
Setembro 07, 14, 21
Outubro 05, 12, 19       novembro  02, 16
Dezembro 28
2020:
Janeiro 11       Fevereiro  01, 22   
Março 14

07h45 – Lisboa – LUSANOVA
08h00 – Lisboa – HOTEL ROMA

07h45 – Lisboa – LUSANOVA
08h00 – Lisboa – HOTEL ROMA

Óbidos / Coimbra / Braga / Guimarães / Porto / Aveiro / Fátima

Évora / Albufeira / Lagos / Faro 

Em duplo 435 €
Em individual 569 €
Opção Mais incluído 75 €

Preços por pessoa (Em Euros):

Partidas (comparência 15 minutos antes)

Partidas (comparência 15 minutos antes)

Baixa Abr/Mai/Out/nov/Dez/Jan/Fev/Mar
Em Duplo 225 €
Em individual 290 €
Opção Mais incluído 50 €
Média Jun/Jul/Set
Em Duplo 255 €
Em individual 330 €
Opção Mais incluído 50 €
Alta Ago
Em Duplo 280 €
Em individual 375 €
Opção Mais incluído 50 €

Preços por pessoa (Em Euros)

Albufeira Vila Galé Cerro **** (Cidade)
Hotel Previsto (Ou similar):

BeLezAS do SUL
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435€
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R-1024 / ApA

A visita ao palácio da Bolsa tem acesso limitado de 
visitantes e datas com restrições. No caso impro-
vável de não ser possível efectuar esta visita, será 
efectuada visita à igreja de São Francisco.

Nota
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225€
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R-1025 / ApA

Albufeira

Aveiro


