Juntos pelo mundo
desde 1959
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Córdoba – Granada – Sevilha
Datas de
partida:

CIRCUITO
Renovado

2019:
Junho
09
Julho
07
Agosto
04
Setembro 01
Outubro 06
(mínimo 20 participantes)

in clui:
3 refeições

Desde

369€
4
Dias

E-2006 / MP

Partidas (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
08h15 – Almada – TERMINAL RODOVIÁRIO
08h45 – Setúbal – HOTEL ESPERANÇA

Mesquita-Catedral / Catedral e Capela Real / Cruzeiro no Guadalquivir

Serviços Incluídos:

• Circuito em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis
previstos ou similares;
• 3 jantares com água e vinho (dias 1, 2 e 3);
• Visita com guia local e entrada na MesquitaCatedral em Córdoba;
• Nocturna de Flamengo com bebida incluída
em Granada;
• Visita com guia local e entrada na Catedral e
Capela Real em Granada;
• Visita com guia local e cruzeiro panorâmico
no rio Guadalquivir;
• Seguro de viagem;

Os preços não incluem:

• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Preços por pessoa

(Em Euros):

Em duplo
Em individual

Córdoba

369 €
465 €

Itinerário:
1º dia: Lisboa / Badajoz / Córdoba

Partida por Vendas Novas atravessando o planalto alentejano por Estremoz, Elvas, Badajoz Zafra, almoço livre em
percurso, Azuaga e Peñarroya para Córdoba, cidade conquistada pelos Cristãos no séc. XIV, que possui aquela que
foi, durante o domínio islâmico, a mais importante Mesquita do mundo árabe. Jantar e Alojamento.

2º dia: Córdoba / Granada

Pequeno-almoço. Visita de cidade acompanhada de guia local
com entrada na Mesquita-Catedral e possibilidade de percorrer as pitorescas e sinuosas ruas e pátios do centro. Panorâmica do rio Guadalquivir que banha a cidade e onde decorrem
manifestações de arte contemporânea. Almoço livre. Partida
entre extensos olivais por Baena com destino a Granada.
Restante tempo livre na cidade. Jantar. Partida para assistir
a típico Show de Flamenco com bebida incluída. Alojamento.

3º dia: Granada / Sevilha

Pequeno-almoço. Visita à cidade repleta de símbolos árabes

acompanhada de guia local, Entrada na importante Catedral
e na Capela Real, templo do séc. XVI onde se encontram sepultados os reis católicos. Almoço livre. De tarde, partida por
Antequera para Sevilha. Jantar e alojamento.

4º dia: Sevilha / Algarve / Lisboa

Pequeno-almoço. Visita de cidade acompanhada de
guia local com perspectiva do Parque Maria Luísa, Praça
de Espanha, bairro de Santa Cruz, Torre del Oro e praça de touros Maestranza, terminando com o Cruzeiro
panorâmico no rio Guadalquivir. Almoço livre. De tarde,
partida por Ayamonte, atravessando o Algarve e Alentejo para regressar a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.

Hotéis Previstos

(Ou similares):

Cidade

Hotel / Localização

Córdoba
Granada
Sevilha

Selu ***
Sercotel Luna de Granada ****
Virgen de los Reyes ****

Mérida – Cáceres – Guadalupe
Datas de
partida:

2019:
Abril
Outubro

CIRCUITO
Renovado

27
12

in clui:
1 refeição

Desde

169€
2
Dias

E-2009 / MP

2020:
Março
14
(mínimo 20 participantes)

Partidas (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
08h15 – Almada – TERMINAL RODOVIÁRIO
08h45 – Setúbal – HOTEL ESPERANÇA
Serviços Incluídos:

Excursões Turísticas

• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis
previstos ou similares;
• 1 Jantar com água e vinho (dia 1);
• Visita com guia local em Mérida e Cáceres;
• Entrada no Mosteiro de Santa Maria de Guadalupe;
• Entrada no Teatro e Anfiteatro em Mérida;
• Seguro de viagem;

Os preços não incluem:

• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Preços por pessoa
Em duplo
Em individual
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(Em Euros):

169 €
205 €

Mérida

Conhecer património histórico por terras de conquistadores
Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Guadalupe / Mérida

Partida de Lisboa por Elvas e Zorita para Guadalupe. Almoço livre. Aconselhamos as deliciosas tapas nos restaurantes locais. Na antiga e pitoresca localidade, visita ao
mosteiro e igreja de Santa Maria de Guadalupe, que se converteu no símbolo da “Hispanidad”, ou seja, na união dos
povos Hispânicos. Tempo para compras no comércio tradicional. Saída por Trujillo com paragem para visita ao centro
histórico e continuação para Mérida. Jantar e alojamento.

2º dia: Mérida / Cáceres / Lisboa

Pequeno-almoço. Visita em Mérida aos famosos Teatro e
Anfiteatro de fundação romana, assim como perspectiva

das pontes sobre o rio Guadiana. Continuação para Cáceres. Panorâmica geral da cidade e visita ao centro, percorrendo a recuperada zona histórica, com destaque para a
Praça Maior, Concatedral e torre de Bujaco, exemplo da
arquitectura árabe na cidade. Almoço livre. Aconselhamos
degustar a gastronomia local nas esplanadas da Praça
Maior. De tarde partida por Badajoz, Estremoz, Montemor
-o-Novo e regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.

Hotéis Previstos

(Ou similares):

Cidade

Hotel / Localização

Mérida

Ilunion Las Lomas ****
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Ceuta – Tânger – Gibraltar

inclu i :
5 refeições

Desde

445€
4
Dias

E-2056 / +INC
Ceuta

Legado português no Norte de África e colónia britânica em Espanha
Itinerário:
1º dia: Lisboa / Algeciras / Ceuta

Partida de Lisboa, atravessando a região portuguesa de Alentejo e entrando na província espanhola de Andaluzia por Jerez de
la Frontera, Los Barrios e Algeciras. Condução ao cais e embarque no Ferry para travessia do estreito de Gibraltar para Ceuta.
Chegada a Ceuta e transporte ao hotel. Jantar e alojamento.

2º Dia – Ceuta

Pequeno-almoço. Visita da cidade que ainda hoje passados 6
séculos tem as marcas do passado português, da sua bandeira
oficial cujo escudo se confunde com o nosso, aos monumentos
e muralhas existentes. Visita aos miradouros, camara municipal
(Ayuntamiento) onde se encontram vários símbolos da conquista
portuguesa e também a locais incontornáveis como o mercado
e passagem pelos os templos Hindus, Muçulmanos e Cristãos,
com destaque para a igreja de Nª Sra de Africa cuja imagem foi
enviada pelo Infante Dom Henrique. Almoço. Tarde livre para visitas e compras na cidade ou disfrutar (entrada incluída) do parque
marítimo do Mediterrâneo, local aprazível para relaxar e aproveitar o complexo de piscinas existente. Jantar e alojamento.

desta cidade multifacetada, situada em local estratégico, cuja história conta com q passagem dos portugueses pela sua administração.
Saída para visita às grutas de Hercules, com varias lendas e beleza
natural. Regresso a Ceuta. Jantar e alojamento.

4º Dia – Ceuta / Gibraltar / Lisboa

Pequeno-almoço. Condução ao porto de Ceuta para embarque
no Ferry com destino a Algeciras. Desembarque e saída para Gibraltar. Tempo livre para visita e compras neste território inglês
encravado em plena Espanha. Aconselhamos a visita opcional
ao famoso rochedo que dá a conhecer uma das mais famosas
comunidades de macacos do mundo. Almoço livre. Partida por
Sevilha de regresso a Lisboa. Fim dos nossos serviços.
Nota: Para cidadãos portugueses neste circuito, somente será
necessário um dos documentos de identificação: cartão de cidadão ou passaporte actualizado, não sendo válido o antigo
Bilhete de Identidade, mesmo que com validade. Cidadãos de
outras nacionalidades devem consultar condições à data pretendida para a viagem, pois encontram-se sujeitas a alteração.

2019:
Abril
21
Junho
09
Agosto
11
Outubro 06
(mínimo 20 participantes)

Novo
CIRCUITO

Partidas (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
08h15 – Almada – TERMINAL RODOVIÁRIO
08h45 – Setúbal – HOTEL ESPERANÇA
Serviços Incluídos:

• T ransporte em autocarro de turismo;
•G
 uia acompanhante;
•A
 lojamento e pequeno-almoço nos hotéis
previstos ou similares;
• 2 Almoços com água e vinho (dias 1 e 2);
• 3 Jantares com água e vinho (dias 1, 2 e 3);
• Visita com guia local em Ceuta, Tetuan e Tânger;
• Travessias de Ferry Algeciras - Ceuta - Algeciras;
• S eguro de viagem;

Os preços não incluem:

• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Preços por pessoa

(Em Euros):

Em duplo
Em individual

3º Dia – Ceuta / Tétouan / Tânger / Ceuta

Pequeno-almoço. Partida entrando em Marrocos para Tétouan. Visita desta cidade autêntica, com destaque para a Medina e os seus
artesãos onde terá contacto com o comércio e cultura locais. Prova
de chá tradicional. Partida para Tânger. Almoço típico. De tarde, visita

Datas de
partida:

Hotéis Previstos
Tétuoan

445 €
545 €

(Ou similares):

Cidade

Hotel / Localização

Ceuta

Puerta de Africa ****

Fim-de-semana em Santiago

inclu i :
2 refeições

Desde

148€
2
Dias

E-2010 / +INC

Datas de
partida:

2019:
Junho
29
Julho
27
Agosto
24
(mínimo 20 participantes)

Partidas (comparência 15 minutos antes)
07h30 – Lisboa – LUSANOVA
10h15 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ
11h45 – Porto – HOTEL VILA GALÉ
Serviços Incluídos:

Santiago de Compostela

Itinerário:
1º dia: Lisboa / Valença / Santiago de
Compostela

Partida de Lisboa por Coimbra, Porto, Braga e Valença.
Almoço livre. Continuação para Santiago de Compostela. Visita pedonal com guia local ao centro histórico
da cidade com entrada na Catedral onde se encontra o
túmulo de São Tiago, objectivo final de quem percorre
os “Caminhos de Santiago”. Santiago de Compostela
é um dos mais importantes locais de culto do mundo
e actualmente Património da Humanidade. Jantar e
alojamento.

2º dia: Santiago de Compostela / Vigo / Lisboa
Pequeno-almoço. Manhã livre para compromissos religiosos,

Excursões ibéricas 2019/2020

visita ao património museológico assim como compras de recordações e produtos regionais. Almoço. De tarde, partida por
Vigo com panorâmica orientadora e continuação Tui, Braga,
Porto, Coimbra e regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.

Os preços não incluem:

• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Preços por pessoa
Em duplo
Em individual

Hotéis Previstos
Santiago

(Em Euros):

148 €
168 €

(Ou similares):

Cidade

Hotel / Localização

Santiago

San Lorenzo ***
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Excursões Turísticas

Escapada pelos caminhos de Santiago

• T ransporte em autocarro de turismo;
•G
 uia acompanhante;
•A
 lojamento e pequeno-almoço nos hotéis
previstos ou similares;
• 1 Almoço com água e vinho (dia 2);
• 1 Jantar com água e vinho (dia 1);
• V isita com guia local em Santiago de Compostela;
• S eguro de viagem;

Recantos do Minho
Datas de
partida:

2019:
Junho
16
Julho
21
Agosto
25
(mínimo 20 participantes)

CIRCUITO
Renovado

Dias

Serviços Incluídos:

• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis
previstos ou similares;
• 5 Almoços com água e vinho (dias 1, 2, 3, 4
e 5);
• 4 Jantares com água e vinho (dias 1, 2, 3 e 4);
• Visita a quinta com prova de vinho;
• Atelier da Broa e visita em Montaria;
• Seguro de viagem;

Os preços não incluem:

• Tudo o que não esteja incluído no programa.
(Em Euros):

Em duplo
Em individual

Hotéis Previstos

Desde

479€
5
E -1020 / TI

Partidas (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ

Preços por pessoa

479 €
597 €

(Ou similares):

Cidade

Hotel / Localização

Ponte de Lima
(Fornelos)

Axis Ponte de Lima
Golf ***

Ponte de Lima / Viana do Castelo / Melgaço / Soajo / Ponte da Barca
Itinerário:
1º dia: Lisboa / Braga / Ponte de Lima (Fornelos)
Partida de Lisboa por Coimbra e Porto, para Braga. Almoço. Tempo no centro da cidade. Continuação para Ponte
de Lima e chegada ao hotel, instalado em local tranquilo
e propício ao descanso e contacto com a natureza. Jantar
e alojamento.

2º dia: Ponte de Lima

Pequeno-almoço. Partida para o centro de Ponte de Lima.
Tempo na vila preservada. Aproveite o comércio tradicional
recheado de produtos regionais. Almoço. Continuação para
quinta vinícola. Visita conhecendo a produção local e prova de
vinhos. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

3º dia: Ponte de Lima / Melgaço / Ponte de Lima

Pequeno-almoço. Partida por Paredes de Coura, concelho
de ruralidade bem preservada e continuação com visitas
a Valença e a Monção, situadas na margem do rio Minho
e chegada a pitoresca vila de Melgaço. Almoço. Saída por
Lamas de Mouro entre paisagem rural e natural para o
santuário de N.ª Sra. da Peneda, situado no sopé de escarpa granítica singular. Continuação para a aldeia de Soajo.
Paragem obrigatória junto dos tradicionais espigueiros,
acompanhando de seguida o rio Lima por Ponte da Barca
até Ponte de Lima. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

Verde Minho com Gerês
Datas de
partida:

2019:
Junho
22
Julho
06
Agosto
31
Setembro 28
(mínimo 20 participantes)

CIRCUITO
Renovado

• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Excursões Turísticas

(Em Euros):

205 €
260 €

(Ou similares):

Hotel / Localização

Guimarães
Fundador ***
Ponte de Lima Axis Ponte de Lima
(Fornelos)
Golf ***
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5º dia: Ponte de Lima / Barcelos / Lisboa

Pequeno-almoço. Partida para Barcelos em dia de feira
semanal. Oportunidade para adquirir produtos tradicionais da região, objectos e utensílios da olaria local
e ainda visitar o património local. Almoço. Saída para
panorâmica da pitoresca cidade de Esposende, situada
na foz do rio Cavado. Partida pelo Porto, Coimbra e regresso a Lisboa. Fim dos nossos serviços.

Montaria

in clui:
2 refeições

Desde

Guimarães

Braga / Guimarães / Gerês / Ponte de Lima / Barcelos / Viana do Castelo

Os preços não incluem:

Cidade

Pequeno-almoço. Partida para Viana do Castelo. Subida a Santa
Luzia para visita à basílica e miradouro. Tempo na cidade, para
percorrer o centro com a sua praça da República, Paços do Concelho, Misericórdia e o chafariz quinhentista. Almoço. Partida
para Montaria. Visita à aldeia e a moinho de água funcional. Participação no atelier da broa de milho, com prova acompanhada
por mel da serra d’Arga. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

Dias

- Transporte em autocarro de turismo;
- Guia acompanhante;
- Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis
previstos ou similares;
- 2 Jantares com água e vinho (dias 1 e 2);
- Visita em mini autocarro no Parque do Gerês;
- Visita a Olaria tradicional em Barcelos;
- Seguro de viagem;

Hotéis Previstos

4º dia: Ponte de Lima / Viana do Castelo /
Ponte de Lima

E -1005 / MP

Serviços Incluídos:

Em duplo
Em individual

Ponte de Lima

205€
3

Partidas (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ

Preços por pessoa

in clui:
9 refeições

Itinerário:
1º dia: Lisboa / Braga / Guimarães

Partida de Lisboa por Coimbra e Porto para Braga. Breve panorâmica da
cidade e paragem no centro. Almoço livre. Continuação para a encantadora cidade de Guimarães. Panorâmica do conjunto histórico constituído pelo Castelo, Igreja de São Miguel, paço Ducal e estátua de D. Afonso
Henriques e visita à Igreja de Nª Sra. da Penha. Jantar e alojamento.

2º dia: Guimarães / Caldas do Gerês / Ponte
de Lima (Fornelos)

Pequeno-almoço. Partida logo após por São Bento da Porta Aberta, com breve paragem e continuação para Caldas do
Gerês. Início do circuito em mini autocarro pelas estradas do
Parque Nacional com paragem no miradouro da Pedra Bela e
final nas Caldas do Gerês. Almoço livre. Tempo para passear no
parque das termas e compra de produtos genuínos da região.
Partida pela Caniçada, Amares e e Vila do Prado para Ponte de
Lima. Tempo nesta vila onde se destaca o nível de preservação
do património local e ainda para o comércio tradicional recheado
de produtos regionais. Chegada ao Hotel. Jantar e alojamento.

3º dia: Ponte de Lima / Barcelos / Lisboa

Pequeno-almoço. Partida para Barcelos. Visita a olaria tradicional
que fabrica artesanato figurativo típico de Barcelos. Tempo ainda
na cidade para visita do centro histórico onde pontificam a Igreja Matriz, cruzeiro do Senhor do Galo, Pelourinho e ponte gótica
sobre o rio Cávado. Continuação para Viana do Castelo. Visita ao
centro até à praça da República, pelo seu conjunto monumental:
Paços do Concelho, Misericórdia, o chafariz quinhentista e percorrer o comércio tradicional. Almoço livre. De tarde visita ao santuário de Santa Luzia e desfrutar da paiagem desde o seu miradouro.
Partida por Póvoa de Varzim, Porto, Coimbra e regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.

Barcelos

Excursões ibéricas 2019/2020

inclu i :
5 refeições

Vale do Tâmega e Rota do Românico
Datas de
partida:

Desde

288€
3

2019:
Junho
30
Agosto
25
(mínimo 20 participantes)

Dias

E -1013 / TI

Partidas (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ

Românico

Chaves / Ribeira de Pena / Amarante / Penafiel / Felgueiras
Itinerário:
1º dia – Lisboa / Braga / Chaves

Partida de Lisboa por Coimbra, Porto e Braga. Almoço. Panorâmica da cidade dos arcebispos e saída pelas proximidades de Póvoa de Lanhoso e Vieira do Minho, continuando
por Ruivães com perspectiva das albufeiras de Salamonde,
Venda Nova e Alto Rabagão para chegar a Chaves. Visita ao
centro histórico e à ponte romana sobre o rio Tâmega. Jantar
e alojamento.

2º dia – Chaves / Amarante / Penafiel

Pequeno-almoço. Partida para Ribeira de Pena e Santo Aleixo.
Visita à curiosa Ponte de Pênsil incluída nos percursos Camilianos e suportada por cabos sobre o rio Tâmega. Continuação por
Celorico de Basto para Amarante, a cidade princesa do Tâmega.
Almoço. De tarde, visita ao Mosteiro do Salvador de Paço de
Sousa, ligado à família dos Ribadouro da qual provém o famoso
tutor do rei D. Afonso Henriques: Egas Moniz. Aqui sepultado, a
sua arca tumular constitui uma das mais belas peças da escultura românica nacional. Segue-se a visita ao Mosteiro de São
Pedro de Cête, cuja fundação a tradição atribui a D. Gonçalo
Oveques e remonta ao século X. Apesar da reforma da época
gótica, é um testemunho da longa aceitação dos padrões românicos, merecendo destaque algumas bem conservadas
arcas tumulares de cavaleiros nobres. Partida para Penafiel.
Jantar e alojamento.

Novo
CIRCUITO

3º dia: Penafiel / Felgueiras / Lisboa

Pequeno-almoço. Partida para visita ao novíssimo Centro de
Interpretação do Românico, um espaço expositivo de divulgação do património histórico-cultural que se distingue pelo
arrojo da sua arquitectura contemporânea, mas igualmente
pelas múltiplas experiências interativas proporcionadas pelos
seus conteúdos museográficos. Continuação para visita ao
Mosteiro do Salvador de Travanca. Igreja monástica de invulgares dimensões, ornamentação escultórica e extraordinária
torre que a ladeia. Travanca constituiu, na Idade Média um dos
principais mosteiros masculinos do Entre-Douro-e-Minho.
Saída para Felgueiras. Almoço. De tarde visita do Mosteiro de
Santa Maria de Pombeiro, um dos mais importantes mosteiros
beneditinos na região. Fundado por D. Gomes Echiegues e sua
mulher Gontroda em 1102. Apesar das extensas obras de que
foi alvo, conserva ainda a planta, os absidíolos e o portal principal da sua fundação medieval. Partida por Sandim, Coimbra e
regresso a Lisboa.Fim dos nossos serviços.

Serviços Incluídos:

• T ransporte em autocarro de turismo;
•G
 uia acompanhante;
•A
 lojamento e pequeno-almoço nos hotéis
previstos ou similares;
• 3 Almoços com água e vinho (dias 1, 2 e 3);
• 2 Jantares com água e vinho (dias 1 e 2);
• V isitas conforme programa aos monumentos
da Rota do Românico com guias locais;
• S eguro de viagem;

Os preços não incluem:

• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Preços por pessoa

(Em Euros):

Em duplo
Em individual

Hotéis Previstos
Cête

288 €
349 €

(Ou similares):

Cidade

Hotel / Localização

Chaves
Penafiel

Forte São Francisco ****
Penafiel Park Hotel ****

Douro Turístico

in clu i :
2 refeições
Desde

199€
2
Dias

E-1011 / +INC

Datas de
partida:

2019:
Julho
13
Agosto
03
Setembro 07
Outubro 05
(mínimo 20 participantes)

CIRCUITO
Renovado

Partidas (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ
Serviços Incluídos:

Lamego / Pinhão / Vila Real / Cruzeiro da Régua ao Porto
Itinerário:
1º dia: Lisboa / Lamego / Vila Real

Partida de Lisboa por Coimbra para Lamego. Tempo na
cidade para visitas e compras no comércio tradicional.
Almoço livre. De tarde, partida descendo pelo vale do rio
Varosa até ao Douro por entre socalcos de vinha, continuando com esta paisagem pela margem esquerda do rio
Douro até ao Pinhão, seguindo para Casal de Loivos, com
percurso pedestre nesta pequena localidade duriense,
para visita a lagar e adega regional, com prova de produtos locais, como azeite, vinho e mel. Continuação por
Sabrosa para Vila Real. Jantar e alojamento.

de cruzeiro no rio Douro. Serviço de Almoço a bordo. Ao longo da descida do Douro, poderá admirar as encostas salpicadas pelo casario dos pequenos centros urbanos, destacando
Caldas de Moledo, Caldas de Aregos, Pala, Entre-os-Rios,
Melres, Foz do Sousa e Avintes. A passagem na eclusa da
barragem do Carrapatelo e Crestuma/Lever é outro dos
atractivos, com a paisagem do Porto e Vila Nova de Gaia, em
destaque no final do cruzeiro. Desembarque e regresso por
Coimbra para Lisboa. Fim dos nossos serviços.

Excursões ibéricas 2019/2020

Os preços não incluem:

• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Preços por pessoa
Em duplo
Em individual

Hotéis Previstos

2º dia: Vila Real / Peso da Régua / Porto / Lisboa

Pequeno-almoço. Partida para Peso da Régua. Panorâmica
e tempo livre na cidade virada para o Douro e centro da Região Demarcada de produção vinícola. Embarque e partida

• T ransporte em autocarro de turismo;
•G
 uia acompanhante;
•A
 lojamento e pequeno-almoço no hotel previsto ou similar;
• 1 Jantar com água e vinho (dia 1);
• 1 Almoço com água e vinho (dia 2);
• V isita a quinta do Douro com prova de vinho;
• C ruzeiro no Douro da Régua ao Porto;
• S eguro de viagem;

Cruzeiro

(Em Euros):

199 €
225 €

(Ou similares):

Cidade

Hotel / Localização

Vila Real

Mira Corgo ****
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Vinha

Nordeste Transmontano
Datas de
partida:

2019:
Abril
28
Junho
16
Julho
14
Agosto
11
Setembro 01
(mínimo 20 participantes)

CIRCUITO
Renovado

Desde

345€
5
Dias

E-1022 / MP

Mirandela

Partidas (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
Serviços Incluídos:

• Circuito em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço no hotel previsto ou similar;
• 4 Jantares com água e vinho (dias 1, 2, 3 e 4);
• Visita ao CIPF em Vinhais;
• Visita a Casa do Vinho em Valpaços;
• Seguro de viagem;

Os preços não incluem:

• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Hotéis Previstos

in clui:
4 refeições

(Ou similares):

Cidade

Hotel / Localização

Guarda
Bragança
Mirandela
Vila Pouca de Aguiar

Vanguarda ***
Turismo São Lázaro ***
Dom Dinis ***
Aguiar da Pena ***

Miranda do Douro / Bragança / Vinhais / Mirandela / Valpaços / Chaves / Vila Real
Itinerário:
1º dia: Lisboa / Covilhã / Guarda

Partida de Lisboa por Abrantes, Castelo Branco, Fundão e Covilhã.
Almoço livre. De tarde, partida para Sortelha. Visita a esta bela aldeia,
do seu pelourinho manuelino às casas brasonadas e portas de muralhas altaneiras. Continuação por Belmonte para a Guarda, a cidade
situada a maior altitude em Portugal. Visita ao conjunto monumental
da cidade com destaque para a Catedral. Jantar e alojamento.

2º dia: Guarda / Miranda do Douro / Bragança

Pequeno-almoço. Partida por Celorico da Beira, paragem em
Vila Nova de Foz Côa, a sede do património rupestre, continuando por Torre de Moncorvo, Mogadouro e até Miranda
do Douro. Tempo para visita ao centro histórico da terra onde
ainda se fala o mirandês. Destaque para a imponente Catedral
e miradouro sobre o Douro e sua barragem. Almoço livre. Partida por Vimioso e panorâmica pelo parque natural de Montesinho para visita a Rio de Onor, sinónimo de vida comunitária
e transfronteiriça. Partida para Bragança. Jantar e alojamento.

3º dia: Bragança / Vinhais / Mirandela

Pequeno-almoço. Tempo para visitar o Castelo e centro da cidade.
Saída bordeando o parque natural de Montesinho para Vinhais. Visita ao interessante Centro Interpretativo do Porco e do Fumeiro
com prova no final. Almoço livre. Partida por Zoio e Podence terra
dos conhecidos “Caretos” e visita à albufeira de Azibo, actualmente

Serra e Amendoeiras
Datas de
partida:

paisagem protegida. Continuação para Mirandela. Tempo na cidade
para visita e compras de produtos tradicionais. Jantar e Alojamento.

4º dia: Mirandela / Chaves / Vila Pouca de Aguiar

Pequeno-almoço. Partida para Valpaços. Visita à Casa do Vinho,
museu interactivo vinícola ligado a esta cidade. Prova de folar e
vinho. Continuação atravessando a vasta mancha de castanheiros para Chaves. Almoço livre. Visita desta antiga cidade de fundação romana nas margens do rio Tâmega, com destaque para
o seu castelo e a velha ponte romana. Tempo na cidade. Saída
por Vidago e Pedras Salgadas para Vila Pouca de Aguiar. Jantar
e alojamento.

5º dia: Vila Pouca de Aguiar / Vila Real / Lisboa

Pequeno-almoço. Partida para Ribeira de Pena para visita à
curiosa Ponte de Pênsil incluída nos percursos Camilianos e
suportada por cabos sobre o rio Tâmega. Continuação por
Cerva e Limões atravessando a paisagem serrana do Alvão por Macieira e Lamas de Olo com paragens para fotos.
Chegada a Vila Real, capital transmontana. Tempo na cidade para visita e degustar os tão apreciados doces regionais
nas pastelarias da cidade. Almoço livre. De tarde partida por
Viseu, Coimbra regresso a Lisboa.Fim dos nossos serviços.

Preços por pessoa
Em duplo
Em individual

(Em Euros):

345 €
428 €

in clui:
3 refeições

Desde

175€
2

2020:
Fevereiro 29
Março
07
(mínimo 20 participantes)

Dias

E-1043 / TI

Partidas (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
Amendoeiras em Flor

Serviços Incluídos:

- Transporte em autocarro de turismo;
- Guia acompanhante;
- Alojamento e pequeno-almoço no hotel previsto ou similar;
- 2 Almoços com água e vinho (dia 1 e 2);
- 1 Jantar com água e vinho (dia 1);
- Seguro de viagem;

Os preços não incluem:

• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Excursões Turísticas

Preços por pessoa
Em duplo
Em individual

Hotéis Previstos

(Em Euros):

175 €
195 €

(Ou similares):

Cidade

Hotel / Localização

Guarda

Vanguarda Congress & Family ***
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Covilhã / Penhas da Saúde / Manteigas / Guarda / Barca de Alva / Torre de
Moncorvo / Vila Nova de Foz Coa
Itinerário:
1º dia: Lisboa / Covilhã / Guarda

Partida de Lisboa por Abrantes, Castelo Branco e Covilhã. Almoço. De tarde, subida ao interior do Parque Natural da Serra
da Estrela, passando pela Pedra do Urso, Penhas da Saúde e
paragem em Piornos para admirar o cenário de Neve - possibilidade de subida à Torre. De seguida descemos o vale glaciar
do rio Zêzere até Manteigas com paragem para poder adquirir
artigos regionais. Continuação por Valhelhas para a Guarda.
Jantar e alojamento.

e chegada a Carviçais / Torre de Moncorvo. Almoço regional.
De tarde, partida por barragem do Pocinho e continuação
da paisagem de amendoeiras por Vila Nova de Foz Côa com
breve paragem. Regresso por Celorico da Beira, Fundão, Torres Novas e Lisboa. Fim dos nossos serviços.

Nota: O itinerário previsto na serra da Estrela será efectuado de modo a permitir contacto com a neve, salvaguardando a utilização percurso seguro através de estradas
transitáveis.

2º dia: Guarda / Torre de Moncorvo / Lisboa

Pequeno-almoço. Partida por Almeida, perspectiva da aldeia
de Castelo Rodrigo e Cristo da Marofa e paragem em Figueira de Castelo Rodrigo. Após Escalhão, chegará o momento
de contemplar a paisagem das encostas de amendoeiras.
Paragem no miradouro da Sapinha para fotos. Continuação
por Barca de Alva, acompanhando o rio Douro até próximo
de Freixo de Espada-à-Cinta, terra natal de Guerra Junqueiro

Serra da Estrela

Excursões ibéricas 2019/2020

Terras do Barroso e Gerês

in clu i :
5 refeições

Desde

349€
4
Dias

E-1004 / +INC

Montalegre

Vila Pouca de Aguiar / Boticas / Montalegre / Pitões das Júnias / Tourém /
Lindoso / Arcos de Valdevez
1º Dia – Lisboa / Lamego / Vila Pouca de Aguiar

Partida de Lisboa com paragens em percurso por Coimbra,
Aguieira, Viseu e Lamego. Tempo para visita. Almoço livre.
De tarde descida ao vale do Douro com panorâmica de Peso
da Régua, continuando para Vila Real, capital transmontana.
Paragem no centro. Partida para Vila Pouca de Aguiar. Jantar
e alojamento.

2º dia: Vila Pouca de Aguiar / Boticas / Vila
Pouca de Aguiar

Pequeno-almoço. Partida por Ribeira de Pena e visita à curiosa
Ponte de Pênsil de Santo Aleixo, incluída nos percursos Camilianos e suportada por cabos sobre o rio Tâmega, para trânsito
pedonal entre as duas margens. Continuação pelo miradouro
de Seirrãos para Boticas, com paragem junto ao repositório
do ‘Vinho dos Mortos’ e visita ao Guerreiro Galaico. antes de
chegar a Carreira da Lebre. Almoço regional com prova de “Vinho dos Mortos”. Continuação pelas terras do Barroso, que se
caracterizam por clima próprio com a abundância de água e
pastos e a presença do granito a cada passo, por Carvalhelhos
ladeando a parte sul da albufeira da barragem do Alto Rabagão
até Negrões, para visita à aldeia. Regresso por Vidago e Pedras
Salgadas. Breve passeio no parque e regresso a Vila Pouca de
Aguiar. Jantar e alojamento.

3º dia: Vila Pouca de Aguiar / Pitões das Júnias /
Arcos de Valdevez

Pequeno-almoço. Partida por Vilar de Perdizes para Montalegre. Visita ao castelo vigilante e ao Ecomuseu do Barroso. Continuação por Covelães entrando no Parque Nacional do Gerês
para a aldeia de Paredes do Rio. Visita pedonal pelo moinho,
fontanário, bebedouro e lavadouro, o forno do povo, a casa do
cabaneiro, o pisão do burel, a igreja e o relógio de sol. Saída
para Pitões das Júnias. Almoço. Partida por Tourém e Randim
já em Espanha, até ao Couto Misto de Rubiás. Interpretação
deste espaço que durante séculos não pertenceu a Portugal
nem a Espanha. Continuação por Calvos entrando novamente
em Portugal para visita a Lindoso com o seu conjunto monumental e inúmeros tradicionais espigueiros. Partida para a encantadora vila de Arcos de Valdedez. Jantar e alojamento.

4º dia: Arcos de Valdevez / Caldas do Gerês / Lisboa

Pequeno-almoço. Partida por Ponte da Barca e Amares para
São Bento da Porta Aberta. Tempo para visita e interpretação
da paisagem. Continuação para Caldas do Gerês. Tempo para
passear no parque das termas e compra de produtos genuínos
da região. Almoço livre. De tarde, partida pela Caniçada, Póvoa
de Lanhoso, Braga, Porto, Coimbra e regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.
Nota: Para melhor desfrutar deste circuito, aconselhamos a utilização de vestuário e calçado prático, assim como chapéu.

Desde

176€
2
Dias

E-1070 / TI

Paisagem natural, cultura, tradições e gastronomia regional

Partida por Abrantes, Castelo Branco e Fundão, para a
Covilhã. Almoço. De tarde, visita ao museu dos Lanifícios
na cidade onde tudo aponta para o passado ligado à lã.
Continuação por Valhelhas para Manteigas. Paragem
para conhecer esta vila profundamente serrana na margem esquerda do rio Zêzere. Continuação acompanhando
o vale glaciar deste rio com perspectivas do por Covão da
Ametade, Piornos, lago de Viriato, Pedra do Urso e Penhas da Saúde. Chegada ao hotel. Jantar e alojamento.

Visita guiada ao CISE-Centro de Interpretação da Serra da
Estrela, espaço interactivo em Seia. Almoço. De tarde, continuação por Oliveira do Hospital para visita do novo museu do
Azeite da Bobadela, com prova no final. Saída por Coimbra e
regresso a Lisboa. Fim dos nossos serviços.

Nota: O percurso previsto na serra da Estrela será efectuado salvaguardando a utilização percurso seguro
através de estradas transitáveis.

Excursões ibéricas 2019/2020

Os preços não incluem:

• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Preços por pessoa

(Em Euros):

Em duplo
Em individual

Hotéis Previstos
Cidade

349 €
425 €

(Ou similares):

Hotel / Localização

Vila Pouca
de Aguira
Arcos

Aguiar da Pena ***
Luna Arcos Hotel ****

Datas de
partida:

2019:
Abril
Julho
Outubro

Novo
CIRCUITO

27
13
19

Serviços Incluídos:

• T ransporte em autocarro de turismo;
•G
 uia acompanhante;
•A
 lojamento e pequeno-almoço nos hotéis
previstos ou similares;
• 2 Almoços com água e vinho (dias 1 e 2);
• 1 Jantar com água e vinho (dia 1);
• V isita ao museu dos Lanifícios na Covilhã;
• V isita ao CISE em Seia;
• V ista ao museu do Azeite em Bobabela;
• S eguro de viagem;

Os preços não incluem:

• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Preços por pessoa
Em duplo
Em individual

2º Dia – Penhas da Saúde / Seia / Lisboa

Pequeno-almoço. Partida pela nave de Santo António, Nª Sra.
da Estrela, Cântaro Magro e Torre, o ponto mais alto de Portugal continental. Continuação por Lagoa Comprida, Sabugueiro
e Seia. A serra da Estrela, marcada pela altitude e pelas glaciações, berço do rio Mondego, Zêzere e Alva, acolhe o maior
parque natural do país, feita de granito e marcada pelo xisto.

Serviços Incluídos:

•G
 uia acompanhante;
•A
 lojamento e pequeno-almoço nos hotéis
previstos ou similares;
• 2 Almoços com água e vinho (dias 2 e 3);
• 3 Jantares com água e vinho (dias 1, 2 e 3);
• V isitas conforme programa, acompanhadas
por guia regional no Barroso;
• S eguro de viagem;

2020
Março
21
(mínimo 20 participantes)
Partidas (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA

Serra da Estrela

1º Dia – Lisboa / Covilhã / Penhas da Saúde

Partidas (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ

Serra da Estrela 4 Estações

inclui :
3 refeições

Itinerário:

2019:
Junho
08
Julho
06
Agosto
24
(mínimo 20 participantes)

CIRCUITO
Renovado

Hotéis Previstos
Cidade

Serra da Estrela

(Em Euros):

176 €
198 €

(Ou similares):

Hotel / Localização

Hotel
Penhas da Saúde Luna
dos Carqueijais ****
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Itinerário:

Datas de
partida:

Sotavento Algarvio com Cruzeiro no Guadiana
Datas de
partida:

2019:
Abril
26
Junho
21
Setembro 27
(mínimo 20 participantes)

Novo
CIRCUITO

in clui:
5 refeições

Desde

385€
3
Dias

E-1071 / TI

Partidas (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
08h15 – Almada – TERMINAL RODOVIÁRIO
08h45 – Setúbal – HOTEL ESPERANÇA
Cruzeiro

Serviços Incluídos:

• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço no hotel previsto ou similar;
• 3 Almoços com água e vinho (dias 1, 2 e 3);
• 2 Jantares com água e vinho (dias 1 e 2);
• Visitas conforme programa;
• Cruzeiro no Guadiana;
• Seguro de viagem;

Os preços não incluem:

• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Preços por pessoa

(Em Euros):

Em duplo
Em individual

Hotéis Previstos

385 €
435 €

(Ou similares):

Cidade

Hotel / Localização

Monto Gordo

Alba ****

Oportunidade de conhecer melhor o património natural e paisagístico do sotavento
Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Castro Marim / Monte Gordo

Partida de Lisboa por Grândola e Ourique para Castro Marim. Almoço.
Esta vila algarvia tem séculos de história. Visita ao castelo medieval e
ao forte construído no século XVII. Na parte mais alta da vila, o panorama alcança as salinas, Ayamonte e Vila Real de Santo António, bem
como a foz do Guadiana. Segue-se a visita às salinas e observação de
aves que nelas habitam. Continuação para estancia balnear de Monte
Gordo com o seu Casino, dunas, pinhais e grande praia de areia fina.
Oportunidade para dar um passeio no novo passadiço que oferece
uma vista privilegiada sobre as praias do Sotavento Algarvio. Jantar
e alojamento.

e edifícios do século XVIII. Boa oportunidade de fazer compras
de recordações. Regresso a Monte Gordo. Jantar e alojamento.

3º Dia – Monte Gordo / Foz de Odeleite / Lisboa

Pequeno-almoço. Partida para o porto de Vila Real de Santo
António. Embarque e início do cruzeiro subindo o rio Guadiana
em barco turístico até à aldeia de Foz de Odeleite, observando
as margens portuguesa e espanhola, com a sua fauna e flora
autóctones. Chegada e desembarque. Almoço com animação.
De tarde, partida por Mértola, Castro Verde, Alcácer do Sal e
regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.

2º Dia – Monte Gordo / Cacela Velha / V. R.
Sto António / Monte Gordo

Pequeno-almoço. Partida para Cacela Velha. Vamos visitar
as ruas com as suas típicas casas de arquitectura tipicamente algarvia, a igreja e o cemitério antigo, tendo como pano de
fundo a bela paisagem da Ria Formosa. Visita a Manta Rota
com a sua extensa praia. Almoço. De tarde saída para a vila
pombalina de Vila Real de Santo António, com a sua bela praça

Cacela Velha

Roteiro Alentejano
Datas de
partida:

2019:
Abril
13
Junho
01
Setembro 14

CIRCUITO
Renovado

in clui:
3 refeições

Desde

185€
2
Dias

E-1015 / TI

2020:
Março
21
(mínimo 20 participantes)

Partidas (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
08h15 – Almada – TERMINAL RODOVIÁRIO
08h45 – Setúbal – HOTEL ESPERANÇA
Serviços Incluídos:

Excursões Turísticas

• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço no hotel previsto ou similar;
• 2 Almoços com água e vinho (dia 1 e 2);
• 1 Jantar com água e vinho (dia 1);
• Visita a Monsaraz, Évora e Marvão;
• Visita ao Monte da Ravasqueira com prova
de vinho;
• Seguro de viagem;

Os preços não incluem:

• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Preços por pessoa
Em duplo
Em individual

32

(Em Euros):

185 €
220 €

Évora

Alqueva / Monsaraz / Évora / Marvão / Castelo de Vide
Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Amieira / Évora

Partida de Lisboa por Alcácer do Sal, Torrão, continuando
com paisagem tipicamente alentejana em percurso panorâmico por Vila Nova da Baronia, Viana do Alentejo, santuário
de Nª Sra. de Aires, albufeira da barragem de Alvito, Portel e
Alqueva. Perspectiva da barragem e sua albufeira com paragem para fotos. Continuação para a Amieira Marina. Almoço.
De tarde, continuação por São Marcos do Campo para visita à
pitoresca vila de Monsaraz, onde se destaca o património e o
artesanato local, com excelente paisagem desde o seu castelo. Continuação por Reguengos para Évora, classificada como
Património da Humanidade. Sugerimos um passeio nocturno
pelas ruas e vielas do centro da cidade que conduzem à Praça
do Giraldo e centro histórico. Jantar e alojamento.

2º Dia – Évora / Castelo de Vide / Lisboa

Pequeno-almoço. Visita pedonal facultativa pelo templo

de Diana, Sé, praça do Giraldo e igreja de São Francisco.
Continuação por Estremoz e Portalegre para visita pelas ruas até ao Castelo da encantadora vila amuralhada de Marvão. Saída para Castelo de Vide. Almoço. De
tarde, visita à vila e ao miradouro de Nª. Sra. da Penha,
com extraordinária paisagem. Continuação percorrendo
a paisagem de planalto alentejano por Crato, Alter do
Chão, Avis e Pavia para visita ao Monte da Ravasqueira.
Oportunidade para conhecer o conservado núcleo museológico e conhecer a produção vinícola com prova no
final. Continuação por Arraiolos, Montemor-o-Novo e
regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.

Hotéis Previstos

(Ou similares):

Cidade

Hotel / Localização

Évora

M’Ar De Ar Muralhas ****
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