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CULTURA – PAISAGEM – VINHOS - GASTRONOMIA

PORTUGAL E ESPANHA
OS MELHORES CIRCUITOS EM PORTUGUÊS

A extensa fl ora 
exótica da Ilha 
da Madeira, um 
paraíso natural

Um paraíso vulcânico 
no meio do Atlântico, 
com belezas naturais 

de tirar o fôlego, 
conheça os Açores, 

o lindo arquipélago 
português.
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UMA NOVA IMAGEM...

DE SEMPRE!
A MESMA QUALIDADE

No ano em que celebra o 20º aniversário, 

a Nortravel mudou a sua estrutura 

acionista, fazendo agora parte da Ávoris, 

a divisão de viagens do grupo Barceló, que 

tem quase 85 anos de experiência no 

setor turístico nacional e internacional e 

concentra os seus negócios em duas áreas 

principais: hotéis e viagens.

RIGOR . PROFISSIONALISMO . DEDICAÇÃO

nortravel.com.br
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Os produtos identificados como “CIRCUITO EXCLUSIVO” são roteiros 
criados, programados e operacionalizados exclusivamente pela Nortra-
vel. Os clientes viajam em grupo e, dependendo do nº de participantes, 
são acompanhados por um experiente guia privativo, de língua portugue-
sa, ou por um motorista de turismo, durante todo o percurso, sendo ain-
da pontualmente complementado por guias locais. As visitas, ingressos 
e eventuais refeições estão incluídas conforme indicação específica em 
cada roteiro. Estes circuitos só se realizam nas datas de partida mencio-
nadas e estão todas garantidas. Os hotéis são os que estão já menciona-
dos no roteiro (em algumas exceções, são hotéis similares).

Os produtos identificados como “PACOTE REGULAR – Tours Regulares”, 
são roteiros “forfait” feitos à medida. Os clientes viajam individualmente, 
sendo os passeios diários feitos em grupo onde o cliente pode encontrar 
outros passageiros de outras nacionalidades, mas com todas as explica-
ções nas visitas em Português, seguido de outros idiomas. A estrutura 
logística dos transferes de chegada, intermédios e de partida, é toda em 
privativo. Os passeios “regulares” em Lisboa têm o início e termino no 
ponto de ônibus na Praça Marquês de Pombal, no centro da cidade. No 
Porto os passeios iniciam e finalizam no hotel escolhido. As datas de par-
tida são diárias. Os hotéis são escolhidos pelo cliente no ato da reserva 
em função da categoria, do preço ou da localização.

Os produtos identificados como “PACOTE REGULAR – Tours Privativos”, 
são roteiros “forfait” feitos à medida. Os clientes viajam individualmen-
te, sendo os passeios feitos em carro ou Van com motorista de turismo 
(sem visitas guiadas dentro dos monumentos). A estrutura logística dos 
transferes de chegada, intermédios e de partida, assim como os passeios, 
é toda em privativo, iniciando e finalizando no hotel escolhido.

PORTUGAL e espanha
OS MELHORES CIRCUITOS EM PORTUGUÊS

O clima ameno, 3000 horas de sol por ano, 850 km de costa banhada pelo oceano 
Atlântico e o prémio de melhor destino Europeu arrecadado três vezes nos últimos 
anos, fazem de PORTUGAL um lugar a visitar em qualquer altura do ano. Neste 
país que tem as fronteiras mais antigas da Europa, encontra-se uma grande diver-
sidade de paisagens a curta distância, muitas atividades de lazer e um patrimônio 
cultural único, onde a tradição e a contemporaneidade se conjugam em harmonia. 
A gastronomia, os bons vinhos e a simpatia dos portugueses completam uma ofer-
ta de serviços turísticos de qualidade, seja para uma longa ou pequena estada. À 
partida de várias cidades brasileiras existem dezenas de voos diretos semanais para 
este país único. Venha sentir Portugal com a Nortravel.

ESPANHA é um país que se destaca pelas várias opções turísticas voltadas, princi-
palmente, para a História, Arte e Cultura. Em função de sua rica história e do bom 
desenvolvimento socioeconômico, podemos encontrar em seu território, locais 
que atendem ao gosto de vários tipos de turistas. São muitos museus, parques, 
monumentos históricos, galerias de arte, castelos medievais, arquitetura antiga, e 
uma interminável lista de atrações turísticas.

A NORTRAVEL apresenta neste caderno o que de melhor há em Portugal e Espa-
nha, indo de encontro às expetativas e necessidades de todos os passageiros que 
pretendem visitar a Península Ibérica. Todos os pacotes aqui apresentados têm o 
“cunho” da Nortravel, que demarca a grande diferenciação dos demais. O cuidado 
na elaboração destes roteiros está bem presente, a preocupação em privilegiar o 
passageiro, com os seus serviços, atendimento, atenção dada pelos guias e moto-
ristas de língua portuguesa, todo o tipo de hospedagem e a segurança nos vários 
roteiros. Embora haja expetativas e exigências diferentes dos vários passageiros, a 
qualidade de serviços e o carinho que colocamos em cada pacote é transversal a 
todos os programas. Esta forma de atuar da Nortravel no Turismo, fez por conta 
disto, ser reconhecida e galardoada com vários prémios ao longo dos anos, dan-
do-lhe notoriedade e prestígio não somente em Portugal, mas também além-fron-
teiras. Tendo em conta todos estes fatores, a Nortravel e sua equipe de grandes 
profissionais terá todo prazer e a honra em tê-lo como passageiro.
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facebook.com/nortravelviagens
twitter.com/nortravelpt

youtube.com/NortravelViagens
instagram.com/nortravel

TESOUROS DE PORTUGAL e 
Santiago de Compostela

PORTUGAL e espanha

NORTE DE PORTUGAL 
E madri

CIRCUITO  
DA ILHA DA MADEIRA

PORTUGAL ESSENCIAL

PORTUGAL TOTAL, e 
SANTIAGO de compostela 

PORTUGAL MARAVILHOSO 
E MADRI

LISBOA E CIRCUITO  
DA ILHA DE SÃO MIGUEL
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LISBOA, ALENTEJO,  
e ALGARVE

índice

NORTE DE PORTUGAL, 
MADRI E BARCELONA

LISBOA E CIRCUITO  
dA ILHA DA MADEIRA

Olá LISBOA E PORTO

PORTUGAL 
MARAVILHOSO

ENCANTOS DA 
PENÍNSULA IBÉRICA

CIRCUITO DE  
4 ILHAS DOS AÇORES

OLÁ ALENTEJO OLÁ ALGARVE

6

20

1310

24

16

8

22

14

12

26

18

30

28

29 32 33

PARTILHE CONNOSCO
AS EXPERIÊNCIAS

DAS SUAS VIAGENS

Para podermos melhorar ainda mais os nossos padrões de 
qualidade, agora já pode enviar a avaliação da sua viagem 
através da sua Operadora ou online em www.nortravel.com.br

A sua opinião é importante

#ViagensNortravel
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Circuitos exclusivos em português

ásia
europa

ásia
europa

Na descoberta dos infindáveis lugares nos vários países da EUROPA e da ÁSIA, 
desde os mais conhecidos até aos segredos que por vezes desvendamos, uma 
das principais dificuldades para o viajante é sem dúvida a comunicação com 
os locais e suas gentes. Seja para ficar a saber aquela história única do lugar ou 
para pedir a especialidade da casa, na hora de conversar, nada melhor do que 
estar acompanhado por um guia que fala português.

Os nossos programas em regime “Tudo Incluído” foram cuidadosamente pen-
sados para garantir a comodidade dos nossos passageiros, que não terão de 
se preocupar com soluções para refeições ou para ocupação de tempos livres, 
sempre na companhia do nosso guia de língua portuguesa. Assim, garantimos 
todas as refeições, bem como os programas e visitas que consideramos 
essenciais para o máximo aproveitamento na descoberta do destino. Tratan-
do-se de refeições com menus fixos e em países com gastronomia e hábitos 
alimentares diferentes, procuramos sempre, dentro do possível encontrar 
um bom compromisso. Todavia, as bebidas não estão incluídas. A qualidade 
intrínseca deste produto é uma mais-valia e está ao mesmo nível de todas as 
nossas restantes propostas de viagem.

Alguns dos destinos onde a Nortravel opera  
CIRCUITOS EXCLUSIVOS EM PORTUGUÊS:

EUROPA
Inglaterra
Escócia
Escandinávia
Noruega
França
Itália
Alemanha
Países Baixos
Áustria
Polónia
Roménia

Bulgária
República Checa
Eslováquia
Hungria
Croácia
Bósnia
Sérvia
Eslovénia
Montenegro
Grécia

ÁSIA
Geórgia
Armênia
Azerbaijão 
Israel
Jordânia
Irã

Consulte os roteiros detalhados em

www.nortravel.com.br

 e reserve na sua operadora
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ALCOBAÇA Visita aos túmulos de Pedro e Inês.
COIMBRA Visita à Universidade.
PORTO Visita às Caves de Vinho do Porto com degustação.
VALE DO DOURO Visita com degustação a uma Vinícola de 
referência na região. 
URGEIRIÇA Visita com degustação a uma queijaria (Queijo 
da Serra.)
BAIRRADA Almoço regional de “Leitão à Bairrada”.

1º DIA CHEGADA A LISBOA
Receção no aeroporto e traslado privativo para o Hotel Roma 
***, ou similar em Lisboa. Resto do dia livre. Hospedagem.
Nota: Por regra, os apartamentos nos hotéis só ficam disponíveis a partir 
das 16h00 para Check-In. No caso de chegar mais cedo e o apartamento 
ainda não puder ser ocupado, tem a possibilidade de guardar a bagagem 
junto da recepção.

2º DIA LISBOA (VISITA)
Café da manhã buffet no hotel. Iniciamos a nossa visita à capi-
tal de Portugal, começando pelo bairro monumental de Belém, 
de onde partiram outrora as grandes expedições à procura de 
novos mundos. Fazemos uma primeira parada em frente ao 
Padrão dos Descobrimentos e à Torre de Belém, símbolo da 
cidade. Tempo livre para poder ir provar os famosos pastéis 
de Belém na pastelaria que reclama a sua origem. Voltando ao 
centro histórico da capital de Portugal, iniciamos um passeio 
pelas ruelas de Alfama com visita à Sé de Lisboa. De novo no 
ônibus, subimos a elegante Avenida da Liberdade até ao Mar-
quês de Pombal a caminho do hotel. Resto do dia livre. De tarde 
sugerimos um passeio opcional à romântica vila de Sintra e à 
glamorosa vila de Cascais. Hospedagem.

3º DIA LISBOA / ÓBIDOS / NAZARÉ / ALCOBAÇA / 
FÁTIMA (200 KM)
Após o café da manhã e o check-out, partimos rumo ao nor-
te, fazendo a primeira parada na bucólica vila de Óbidos, uma 
das mais bem preservadas vilas medievais de Portugal, que foi 
dote de rainhas durante várias dinastias da história portuguesa. 
Fazemos um passeio pelas ruelas no interior da muralha que 
envolvem toda a vila. Aproveite para provar o delicioso licor de 
cereja, a “Ginjinha”, servido em copo de chocolate. Continua-
mos a nossa viagem passando pela vila piscatória da Nazaré com 
parada no miradouro do Sítio com a fantástica vista sobre a vila 
e o oceano atlântico. Seguimos até Alcobaça para uma visita à 
igreja do mosteiro onde se encontram os túmulos de Pedro e 
Inês para depois seguir até Fátima. Visita ao Santuário, um dos 
mais importantes locais de peregrinação da Europa, que faz 
memória às aparições de Nossa Senhora aos três pastorinhos. 
Jantar e hospedagem no Hotel Coração de Fátima ***, ou 
similar, em Fátima.

4º DIA FÁTIMA / COIMBRA / AVEIRO / PORTO (230 KM)
Partida após o café da manhã em direção a Coimbra, a eterna 
cidade dos estudantes. Subimos até ao topo da cidade para uma 
visita à secular universidade, uma das mais antigas da Europa. 
Depois da visita seguimos viagem até Aveiro, muitas vezes ape-
lidada de “Veneza Portuguesa” por causa dos seus canais e os 
típicos barcos “Moliceiros” que os percorrem. Tempo livre no 
centro para poder provar a doçaria local numa das várias pas-
telarias: os tradicionais ”ovos-moles”. Continuamos ao longo da 
costa, até ao Porto. Hospedagem no Hotel AC Porto ****, 
ou similar no Porto.

5º DIA PORTO (VISITA)
Café da manhã buffet no hotel. No período da manhã vamos 
conhecer a cidade “invicta”, a segunda maior cidade de Portu-
gal e capital do norte do país. A pé, descemos a Avenida dos 
Aliados, passando pela estação de trem de São Bento com seus 
magníficos painéis de azulejos, caminhamos pela animada rua 
das Flores, até chegar ao bairro histórico da Ribeira, junto ao 
rio Douro, tombado pela UNESCO Patrimônio Mundial da Hu-
manidade. Atravessamos a famosa ponte Luis I, toda construída 
em ferro, seguindo a escola de Gustave Eiffel, até à outra mar-
gem, em Vila Nova de Gaia, para visitar uma das mundialmente 
conhecidas caves de vinho do Porto, finalizando a visita com 
uma degustação. Resto da tarde livre para atividades de caráter 
pessoal. 

Sugerimos como passeios opcionais um cruzeiro no Douro 
durante a tarde (duração 50 min.) e à noite um jantar com 
show de fado e folclore. Hospedagem.

6º DIA PORTO / SANTIAGO DE COMPOSTELA / 
BRAGA (420 KM)
Check-out após o café da manhã e partida para Santiago de 
Compostela, histórica cidade espanhola e centro religioso e de 
peregrinação desde a Idade Média, em consequência da desco-
berta do túmulo de Santiago Maior no séc. IX. Visita ao centro 
com os seus belos edifícios históricos. Tempo livre para entrar 
na famosa catedral onde está sepultado o Apóstolo, e para pas-
sear ou almoçar. De tarde, regresso a Portugal, atravessando 
a província do Minho, até chegar ao Bom Jesus do Monte, na 
encosta da Serra do Sameiro, com uma majestosa escadaria em 
granito e uma fantástica vista sobre a cidade de Braga e a região. 
Jantar e hospedagem num dos Hotéis do Bom Jesus ****, 
ou similar em Braga.

7º DIA BRAGA / GUIMARÃES / DOURO / VISEU (220 KM)
Café da manhã no hotel. Visita a Braga, a cidade dos arcebispos, 
conhecida pelas suas inúmeras igrejas, das quais destacamos 
para visita a antiquíssima Sé de Braga no coração do centro 
histórico. Continuação até Guimarães, o “Berço da Nação”, 
onde nasceu D. Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. 
Passeamos pelo lindíssimo centro histórico medieval tombado 
pela UNESCO Patrimônio Mundial da Humanidade, com tempo 
livre para almoçar. Continuação da viagem, deixando a região 
do Minho para subir a Serra do Marão, no início da província de 
Trás-os-Montes, descendo depois a encosta norte até chegar 
ao coração do Vale do Douro, onde se produz o mundialmente 
conhecido Vinho do Porto. Visita com degustação a uma das vi-
nícolas de referência. Continuamos atravessando as Serras das 
Meadas e do Montemuro, para chegar a Viseu, capital da Beira 
Alta e terra do lendário Viriato, que aqui, na outrora Lusitânia, 
combateu as invasões romanas. Hospedagem no Hotel Grão 
Vasco ****, ou similar em Viseu.

8º DIA VISEU / REGIÃO DO DÃO / REGIÃO DA 
BAIRRADA / LISBOA (340 KM)
Após o café da manhã no hotel e check-out, partimos para 
atravessar a região vinícola demarcada do Dão, com a Serra da 
Estrela, a mais alta montanha de Portugal continental, como 
pano de fundo. No percurso visitamos uma tradicional queija-
ria onde se produz o famoso Queijo da Serra e fazemos uma 
degustação. Seguimos atravessando a Beira Alta, para chegar à 
região da Bairrada, outra região vinícola demarcada, mas mais 
conhecida pela sua gastronomia. Parada para um almoço tendo 
como menu o famoso “Leitão à Bairrada”. Após o almoço, con-
tinuação da viagem até Lisboa, onde chegaremos ao final da tar-
de. Hospedagem no Hotel Roma ***, ou similar em Lisboa.

9º DIA PARTIDA DE LISBOA
Após o café da manhã e em hora a determinar, traslado ao aero-
porto internacional de Lisboa. FIM DA VIAGEM.

TESOUROS DE PORTUGAL  
e Santiago de Compostela

CIRCUITO EXCLUSIVO . EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

Visitando Lisboa . Óbidos . Nazaré . Alcobaça . Fátima . Coimbra . Aveiro . Porto . Santiago de Compostela 
(Espanha) . Braga . Guimarães . Vale do Douro . Viseu . Dão  . Bairrada
Passeios opcionais Sintra . Cascais . Cruzeiro no Douro . Jantar com Fados

O diferencial deste roteiro

douro

lisboa
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LISBOA  FÁTIMA PORTO BRAGA
2 1 2 1

LISBOA VISEU  
1 1 

Abril 19 26
Maio 3 17 24 31
Junho 7 14 21 28
Julho 5 12 19 26
Agosto 2 9 23 30
Setembro 6 13 20 27
Outubro 4 18 25
Novembro 1 8
DEZEmBRO 28

• Traslados privativos de chegada e partida;
• Circuito em moderno ônibus de turismo ou em van, com acompa-

nhamento de experiente guia de língua portuguesa do 2º ao 8º dia 
do roteiro;

• 8 Noites de hospedagem em base de apartamento duplo com café da 
manhã buffet, nos hotéis conforme opção selecionada, ou similares;

• 3 Refeições (bebidas não incluídas), conforme indicação no roteiro;
• Visitas guiadas nas seguintes cidades: Lisboa (ingresso na Sé); 

Óbidos; Nazaré; Alcobaça (igreja do Mosteiro); Fátima; Coimbra 
(ingresso na universidade); Aveiro; Porto; Santiago de Compostela; 
Braga (ingresso na Sé); Guimarães; Vale do Douro; Viseu;

• Visita com degustação às caves de Vinho do Porto, no Porto;
• Visita com degustação a uma vinícola de referência no Vale do Douro;
• Visita com degustação a uma queijaria de Queijo da Serra;
• Serviço de maleteiros (1 mala por pessoa);
• Taxas de turismo, serviço e impostos (Não inclui taxas de cidade, a 

pagar localmente nos hotéis).

O PREÇO INCLUI

DATAS DO INÍCIO DO ROTEIRO EM LISBOA

PREÇO POR PESSOA

fátima

Santiago de Compostela

9 20 3 Hotéis

DIAS VISITAS REFEIÇÕES

BRAGA
PORTO

LISBOA

ÓBIDOS
 NAZARÉ

FÁTIMA COIMBRA

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

AVEIRO
GUIMARÃES
VISEU

BAIRRADA

ALCOBAÇA

DOURO

***
****

DATAS DUPLO INDIVIDUAL

Todas as datas € 1.050  € 1.450

Especial Réveillon
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ÉVORA Visita a uma fábrica de cortiça.
MONSARAZ Visita a uma adega com degustação de vinhos
SAGRES Visita ao Promontório de Sagres.

1º DIA CHEGADA A LISBOA
Receção no aeroporto e traslado privativo para o Hotel Turim 
Saldanha ****, ou similar em Lisboa. Resto do dia livre. Hos-
pedagem.
Nota: Por regra, os apartamentos nos hotéis só ficam disponíveis a partir 
das 16h00 para Check-In. No caso de chegar mais cedo e o apartamento 
ainda não puder ser ocupado, tem a possibilidade de guardar a bagagem 
junto da recepção.

2º DIA LISBOA (VISITA) / LISBOA – ÉVORA (DE TREM)
Café da manhã buffet no hotel. Manhã livre para atividades de 
caráter pessoal. Pelas 14h00 iniciamos a nossa visita à capital 
de Portugal, começando pelo bairro monumental de Belém, 
de onde partiram outrora as grandes expedições à procura de 
novos mundos. Fazemos uma primeira parada em frente ao 
Padrão dos Descobrimentos e à Torre de Belém, símbolo da 
cidade. Tempo livre para poder ir provar os famosos pastéis de 
Belém na pastelaria que reclama a sua origem. Voltando ao cen-
tro histórico da capital de Portugal, visitamos a Sé de Lisboa no 
bairro histórico de Alfama. Subindo a elegante Avenida da Liber-
dade, do Rossio até ao Marquês de Pombal, continuamos até ao 
Parque das Nações, na região oriental da cidade para pegar o 
trem Intercidades na Estação do Oriente, com destino a Évora. 
À chegada a Évora, traslado privativo para o Hotel Vila Galé 
Évora ****, ou similar, em Évora. Jantar e hospedagem.

3º DIA ÉVORA - ESTREMOZ / VILA VIÇOSA – ÉVORA 
(130 KM)
Após o café da manhã iniciamos a visita de cidade de Évora, ci-
dade coroada pela sua imponente catedral, e que guarda no seu 
centro histórico, rodeado de uma vasta cintura de muralhas, 
uma valiosa herança cultural que a UNESCO tombou Patrimô-
nio da Humanidade. Visitamos a cidade passeando pelas ruas 
estreitas de evocação mourisca que contrastam com praças 
que assentam sobre dois milénios de história. O seu patrimô-
nio arquitetônico e artístico é tão omnipresente e impressivo 
que, por si só, guia os passos de quem gosta de caminhar sem 
rumo, mas sempre passando pela igreja de São Francisco com a 
famosa “Capela dos Ossos”. Tempo livre para almoçar. De tarde 
partimos à descoberta da região singular que é o Alentejo. Não 
muito distante da cidade, visitamos uma fábrica de cortiça. Des-
cubra este produto único e veja o que se pode fazer com ele, 
para além das rolhas que todos conhecemos. Seguimos depois 
para Estremoz, para um passeio pela cidade branca e nobre que 
se divide em dois núcleos que marcam a sua evolução: o casario 
medieval junto ao castelo e, fora das muralhas, a vila moder-
na. No regresso a Évora passamos ainda por Vila Viçosa, que 
conta no seu passado com alguns momentos importantes para 
a história do país. Aqui foi estabelecida a Casa dos Duques de 
Bragança, a família nobre mais poderosa a seguir à Casa Real. 
Hospedagem.

4º DIA ÉVORA / MONSARAZ / BEJA / VILAMOURA 
(270 KM)
Café da manhã buffet no hotel. Deixamos Évora, continuando a 

travessia da imensa planície Alentejana, rumo à vila medieval de 
Monsaraz, que conseguiu manter as suas caraterísticas ao longo 
dos séculos. Um passeio por Monsaraz é também uma viagem 
no tempo, pois é um local único onde ainda se consegue encon-
trar a paz e a tranquilidade esquecidas pelos tempos modernos. 
Visitamos uma adega para degustar os famosos vinhos e azeites 
da região. Tempo livre para almoço. De tarde seguimos até Beja, 
que os romanos apelidavam de Pax Julia, a capital do distrito 
e que do alto do morro onde se situa, domina toda a planície 
envolvente. Continuamos então até Vilamoura, atualmente uma 
das maiores estâncias de lazer da Europa. Hospedagem no Ho-
tel Vila Galé Ampálius ****, ou similar na região.

5º DIA VILAMOURA – SAGRES / LAGOS / SILVES - 
VILAMOURA (220 KM)
Após o café da manhã no hote, partimos à descoberta do Barla-
vento Algarvio. A primeira parada é em Sagres, vila com origem 
anterior à conquista romana. A presença frequente do Infante 
D. Henrique, durante o início da navegação atlântica e da des-
coberta da costa africana, associou para sempre este simples 
porto de pesca aos Descobrimentos. Na Ponta de Sagres, gi-
gantesco dedo de pedra apontando para o Oceano, algumas 
edificações evocam ainda o passado deste local que faz parte 
da história do mundo, lembrando a Vila do Infante e a fortaleza 
que a protegia. Seguimos até Lagos, uma das mais bonitas e his-
tóricas cidades da região. Depois dos Celtas e Fenícios, foram os 
Árabes que no séc. X rodearam a cidade com as muralhas, onde 
ficaram até serem conquistados pelos cristãos em 1249, ano 
em que a povoação foi integrada em território português. Tem-
po livre para almoço. De tarde, seguimos até Silves, que no an-
tigo reino árabe do Algarve, era a cidade mais importante. Essa 
época traçou-lhe um perfil senhorial coroado por um castelo 
de cor vermelha, considerado um dos mais belos monumentos 
militares islâmico de Portugal e o maior do Algarve. Regresso ao 
hotel. Hospedagem.

6º DIA VILAMOURA – LISBOA (DE TREM)
Café da manhã no hotel. Manhã livre para atividades de caráter 
pessoal. Em horário a determinar localmente, traslado privativo 
para a estação de Albufeira (Ferreiras) para pegar o trem em di-
reção a Lisboa. À chegada na Gare do Oriente, ao final da tarde, 
transfer privativo ao Hotel Turim Saldanha ****, ou similar 
em Lisboa. Hospedagem.

7º DIA PARTIDA DE LISBOA
Após o café da manhã e em hora a determinar, traslado ao aero-
porto internacional de Lisboa. FIM DA VIAGEM.

LISBOA, ALENTEJO e ALGARVE
CIRCUITO EXCLUSIVO

Visitando Lisboa . Évora . Estremoz . Vila Viçosa . redondo . Monsaraz . beja . Faro . Vilamoura . Sagres . Lagos

O diferencial deste roteiro

lisboa

ponta da piedadeÉvora
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LISBOA  évora vilamoura lisboa
1 2 2 1

Maio 2 30
Junho 13 27
julho 11 25
Setembro 5 19
Outubro 3 17 31
Novembro 14

DATAS DUPLO INDIVIDUAL

2mai + 3out a 14nov € 990 € 1.360 

30mai a 19set € 1.090 € 1.490

• Traslados privativos de chegada e partida em Lisboa;
• Circuito em moderno ônibus de turismo, com acompanhamento 

de experiente guia de língua portuguesa ou em moderna VAN com 
motorista de turismo, do 2º ao 5º dia. As ligações Lisboa - Évora e Al-
garve - Lisboa serão feitas de trem Intercidades, em classe turística;

• 6 Noites de hospedagem em base de apartamento duplo com café 
da manhã buffet, nos hotéis indicados no roteiro, ou similares;

• 1 Refeição (bebidas não incluídas), conforme indicação no roteiro;
• Visitas guiadas nas seguintes cidades: Lisboa; Évora (ingresso na 

Capela dos Ossos); Visita a uma fábrica de cortiça; Estremoz; Vila 
Viçosa; Monsaraz (visita a uma adega com degustação); Beja; Vila-
moura; Sagres; Lagos; Silves; 

• Taxas de turismo, serviço e impostos (Não inclui taxas de cidade, a 
pagar localmente no hotel).

O PREÇO INCLUI

DATAS DO INÍCIO DO ROTEIRO EM LISBOA

PREÇO POR PESSOA mínimo 2 passageiros

Vilamoura

7 15 1 Hotéis

DIAS VISITAS REFEIÇÃO ****

Estremoz

LISBOA ESTREMOZ
VILA VIÇOSA

MONSARAZ

FARO

BEJA

VILAMOURA
SAGRES

ÉVORA

LAGOS
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1º DIA CHEGADA A LISBOA
Receção no aeroporto e traslado privativo para o Hotel Roma 
***, ou similar em Lisboa. Resto do dia livre. Hospedagem.
Nota: Por regra, os apartamentos nos hotéis só ficam disponíveis a partir 
das 16h00 para Check-In. No caso de chegar mais cedo e o apartamento 
ainda não puder ser ocupado, tem a possibilidade de guardar a bagagem 
junto da recepção.

2º DIA LISBOA (VISITA)
Café da manhã buffet no hotel. Iniciamos a nossa visita à capi-
tal de Portugal, começando pelo bairro monumental de Belém, 
de onde partiram outrora as grandes expedições à procura de 
novos mundos. Fazemos uma primeira parada em frente ao 
Padrão dos Descobrimentos e à Torre de Belém, símbolo da 
cidade. Tempo livre para poder ir provar os famosos pastéis 
de Belém na pastelaria que reclama a sua origem. Voltando ao 
centro histórico da capital de Portugal, iniciamos um passeio 
pelas ruelas de Alfama com visita à Sé de Lisboa. De novo no 
ônibus, subimos a elegante Avenida da Liberdade até ao Mar-
quês de Pombal a caminho do hotel. Resto do dia livre. De tarde 
sugerimos um passeio opcional à romântica vila de Sintra e à 
glamorosa vila de Cascais. Hospedagem.

3º DIA LISBOA / ÓBIDOS / NAZARÉ / ALCOBAÇA / 
FÁTIMA (200 KM)
Após o café da manhã e o check-out, partimos rumo ao norte, 
fazendo a primeira parada na bucólica vila de Óbidos, uma das 
mais bem preservadas vilas medievais de Portugal, que foi dote 
de rainhas durante várias dinastias da história portuguesa. Faze-
mos um passeio pelas ruelas no interior da muralha que envol-
vem toda a vila. Aproveite para provar o delicioso licor de cereja, 
a “Ginjinha”, servido em copo de chocolate. Continuamos a nos-
sa viagem passando pela vila piscatória da Nazaré com parada no 
miradouro do Sítio com a fantástica vista sobre a vila e o oceano 
atlântico. Seguimos até Alcobaça para uma visita à igreja do mos-
teiro onde se encontram os túmulos de Pedro e Inês para depois 
seguir até Fátima. Visita ao Santuário, um dos mais importantes 
locais de peregrinação da Europa, que faz memória às aparições 
de Nossa Senhora aos três pastorinhos. Jantar e hospedagem 
no Hotel Coração de Fátima ***, ou similar, em Fátima.

4º DIA FÁTIMA / COIMBRA / AVEIRO / PORTO (230 KM)
Partida após o café da manhã em direção a Coimbra, a eterna cida-
de dos estudantes. Subimos até ao topo da cidade para uma visita 
à secular universidade, uma das mais antigas da Europa. Depois 
da visita seguimos viagem até Aveiro, muitas vezes apelidada de 
“Veneza Portuguesa” por causa dos seus canais e os típicos barcos 
“Moliceiros” que os percorrem. Tempo livre no centro para poder 
provar a doçaria local numa das várias pastelarias: os tradicionais 
”ovos-moles”. Continuamos ao longo da costa, até ao Porto. Hos-
pedagem no Hotel AC Porto ****, ou similar n Porto.

5º DIA PORTO (VISITA)
Café da manhã buffet no hotel. No período da manhã vamos 
conhecer a cidade “invicta”, a segunda maior cidade de Portu-
gal e capital do norte do país. A pé, descemos a Avenida dos 
Aliados, passando pela estação de trem de São Bento com seus 
magníficos painéis de azulejos, caminhamos pela animada rua 
das Flores, até chegar ao bairro histórico da Ribeira, junto ao 
rio Douro, tombado pela UNESCO Patrimônio Mundial da Hu-
manidade. Atravessamos a famosa ponte Luis I, toda construída 
em ferro, seguindo a escola de Gustave Eiffel, até à outra mar-
gem, em Vila Nova de Gaia, para visitar uma das mundialmente 
conhecidas caves de vinho do Porto, finalizando a visita com 
uma degustação. Resto da tarde livre para atividades de caráter 
pessoal. Sugerimos como passeios opcionais um cruzeiro no 
Douro durante a tarde (duração 50 min.) e à noite um jantar 
com show de fado e folclore. Hospedagem.

6º DIA PORTO / SANTIAGO DE COMPOSTELA / 
BRAGA (420 KM)
Check-out após o café da manhã e partida para Santiago de 

Compostela, histórica cidade espanhola e centro religioso e de 
peregrinação desde a Idade Média, em consequência da desco-
berta do túmulo de Santiago Maior no séc. IX. Visita ao centro 
com os seus belos edifícios históricos. Tempo livre para entrar 
na famosa catedral onde está sepultado o Apóstolo, e para pas-
sear ou almoçar. De tarde, regresso a Portugal, atravessando 
a província do Minho, até chegar ao Bom Jesus do Monte, na 
encosta da Serra do Sameiro, com uma majestosa escadaria em 
granito e uma fantástica vista sobre a cidade de Braga e a região. 
Jantar e hospedagem num dos Hotéis do Bom Jesus ****, 
ou similar em Braga.

7º DIA BRAGA / GUIMARÃES / DOURO / VISEU (220 KM)
Café da manhã no hotel. Visita a Braga, a cidade dos arcebispos, 
conhecida pelas suas inúmeras igrejas, das quais destacamos 
para visita a antiquíssima Sé de Braga no coração do centro 
histórico. Continuação até Guimarães, o “Berço da Nação”, 
onde nasceu D. Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. 
Passeamos pelo lindíssimo centro histórico medieval tombado 
pela UNESCO Patrimônio Mundial da Humanidade, com tempo 
livre para almoçar. Continuação da viagem, deixando a região 
do Minho para subir a Serra do Marão, no início da província de 
Trás-os-Montes, descendo depois a encosta norte até chegar 
ao coração do Vale do Douro, onde se produz o mundialmente 
conhecido Vinho do Porto. Visita com degustação a uma das vi-
nícolas de referência. Continuamos atravessando as Serras das 
Meadas e do Montemuro, para chegar a Viseu, capital da Beira 
Alta e terra do lendário Viriato, que aqui, na outrora Lusitânia, 
combateu as invasões romanas. Hospedagem no Hotel Grão 
Vasco ****, ou similar em Viseu.

8º DIA VISEU / REGIÃO DO DÃO / REGIÃO DA 
BAIRRADA / LISBOA (340 KM) + LISBOA – ÉVORA 
(DE TREM)
Após o café da manhã no hotel e check-out, partimos para 
atravessar a região vinícola demarcada do Dão, com a Serra da 
Estrela, a mais alta montanha de Portugal continental, como 
pano de fundo. No percurso visitamos uma tradicional queija-
ria onde se produz o famoso Queijo da Serra e fazemos uma 
degustação. Seguimos atravessando a Beira Alta, para chegar à 
região da Bairrada, outra região vinícola demarcada, mas mais 
conhecida pela sua gastronomia. Parada para um almoço ten-
do como menu o famoso “Leitão à Bairrada”. Após o almoço, 
continuação da viagem até Lisboa, onde chegaremos ao final da 
tarde junto da estação de trem Gare do Oriente, para embarque 
no trem Intercidades com destino a Évora. À chegada a Évora, 
receção e transfer para o Hotel Vila Galé Évora ****, ou 
similar em Évora. Jantar e hospedagem.

9º DIA ÉVORA – ESTREMOZ / VILA VIÇOSA - ÉVORA 
(130 KM)
Após o café da manhã iniciamos a visita de cidade de Évora, ci-
dade coroada pela sua imponente catedral, e que guarda no seu 
centro histórico, rodeado de uma vasta cintura de muralhas, 
uma valiosa herança cultural que a UNESCO tombou Patrimô-
nio da Humanidade. Visitamos a cidade passeando pelas ruas 
estreitas de evocação mourisca que contrastam com praças 
que assentam sobre dois milénios de história. O seu patrimô-
nio arquitetônico e artístico é tão omnipresente e impressivo 
que, por si só, guia os passos de quem gosta de caminhar sem 
rumo, mas sempre passando pela igreja de São Francisco com a 
famosa “Capela dos Ossos”. Tempo livre para almoçar. De tarde 
partimos à descoberta da região singular que é o Alentejo. Não 
muito distante da cidade, visitamos uma fábrica de cortiça. Des-
cubra este produto único e veja o que se pode fazer com ele, 
para além das rolhas que todos conhecemos. Seguimos depois 
para Estremoz, para um passeio pela cidade branca e nobre que 
se divide em dois núcleos que marcam a sua evolução: o casario 
medieval junto ao castelo e, fora das muralhas, a vila moder-
na. No regresso a Évora passamos ainda por Vila Viçosa, que 
conta no seu passado com alguns momentos importantes para 
a história do país. Aqui foi estabelecida a Casa dos Duques de 

PORTUGAL TOTAL E SANTIAGO de compostela
CIRCUITO EXCLUSIVO

Visitando Lisboa . Óbidos . Nazaré . Alcobaça . Fátima . Coimbra . Aveiro . Porto . Santiago Compostela (Espanha) . Braga . Guimarães . Vale do Douro . Viseu . Dão e 
Bairrada . Évora . Estremoz . Vila Viçosa . Monsaraz . Beja . Vilamoura . Sagres . Lagos . Silves 
Passeios opcionais Sintra . Cascais . ESTORIL . Cruzeiro no Douro . Jantar com Fados

ALCOBAÇA Visita aos túmulos de Pedro e Inês.
COIMBRA Visita à Universidade.
PORTO Visita às Caves de Vinho do Porto com degustação.
VALE DO DOURO Visita com degustação uma Vinícola de 
referência na região. 
URGEIRIÇA Visita com degustação a uma queijaria (Queijo 
da Serra.)
BAIRRADA Almoço regional de “Leitão à Bairrada”.
ÉVORA Visita a uma fábrica de cortiça.
MONSARAZ Visita a uma adega com degustação de vinhos 
e azeites
SAGRES Visita ao Promontório de Sagres.

O diferencial deste roteiro

Bragança, a família nobre mais poderosa a seguir à Casa Real. 
Hospedagem.

10º DIA  ÉVORA / MONSARAZ / BEJA / VILAMOURA 
(270 KM)
Café da manhã buffet no hotel. Deixamos Évora, continuando a 
travessia da imensa planície Alentejana, rumo à vila medieval de 
Monsaraz, que conseguiu manter as suas caraterísticas ao longo 
dos séculos. Um passeio por Monsaraz é também uma viagem 
no tempo, pois é um local único onde ainda se consegue encon-
trar a paz e a tranquilidade esquecidas pelos tempos modernos. 
Visitamos uma adega para degustar os famosos vinhos e azeites 
da região. Tempo livre para almoço. De tarde seguimos até Beja, 
que os romanos apelidavam de Pax Julia, a capital do distrito 
e que do alto do morro onde se situa, domina toda a planície 
envolvente. Continuamos então até Vilamoura, atualmente uma 
das maiores estâncias de lazer da Europa. Hospedagem no Ho-
tel Vila Galé Ampálius ****, ou similar na região.

11º DIA  VILAMOURA – SAGRES / LAGOS / SILVES – 
VILAMOURA (220 KM)
Após o café da manhã no hote, partimos à descoberta do Barla-
vento Algarvio. A primeira parada é em Sagres, vila com origem 
anterior à conquista romana. A presença frequente do Infante 
D. Henrique, durante o início da navegação atlântica e da des-
coberta da costa africana, associou para sempre este simples 
porto de pesca aos Descobrimentos. Na Ponta de Sagres, gi-
gantesco dedo de pedra apontando para o Oceano, algumas 
edificações evocam ainda o passado deste local que faz parte 
da história do mundo, lembrando a Vila do Infante e a fortaleza 
que a protegia. Seguimos até Lagos, uma das mais bonitas e his-
tóricas cidades da região. Depois dos Celtas e Fenícios, foram os 
Árabes que no séc. X rodearam a cidade com as muralhas, onde 
ficaram até serem conquistados pelos cristãos em 1249, ano 
em que a povoação foi integrada em território português. Tem-
po livre para almoço. De tarde, seguimos até Silves, que no an-
tigo reino árabe do Algarve, era a cidade mais importante. Essa 
época traçou-lhe um perfil senhorial coroado por um castelo 
de cor vermelha, considerado um dos mais belos monumentos 
militares islâmico de Portugal e o maior do Algarve. Regresso ao 
hotel. Hospedagem.

12º DIA  VILAMOURA – LISBOA (DE TREM)
Café da manhã no hotel. Manhã livre para atividades de caráter 
pessoal. Em horário a determinar localmente, traslado privativo 
para a estação de Albufeira (Ferreiras) para pegar o trem em di-
reção a Lisboa. À chegada na Gare do Oriente, ao final da tarde, 
transfer privativo ao Hotel Turim Saldanha****, ou similar 
em Lisboa. Hospedagem.

13º DIA  PARTIDA DE LISBOA
Após o café da manhã e em hora a determinar, traslado ao aero-
porto internacional de Lisboa. FIM DA VIAGEM.
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LISBOA  fátima porto braga viseu
2 1 2 1 1

LISBOA algarve  évora LISBOA
 1 2 2

abril 26
Maio 24
Junho 7 21
julho 5 19
Agosto 30
Setembro 13 27
Outubro 25
novembro 8

DATAS DUPLO INDIVIDUAL

26abr + 27set a 8nov € 1.790 € 2.430
24mai a 13set € 1.890 € 2.560

• Traslados privativos de chegada e partida;
• As ligações Lisboa - Évora e Algarve - Lisboa serão feitas de trem 

Intercidades, em classe turística;
• Circuito em moderno ônibus de turismo ou em van, com acompa-

nhamento de experiente guia de língua portuguesa do 2º ao 8º dia 
do roteiro. Do 9º ao 11º dia, o acompanhamento será feito por expe-
rientes motoristas de turismo;

• 12 Noites de hospedagem em base de apartamento duplo com café 
da manhã buffet, nos hotéis indicados no roteiro, ou similares;

• 4 Refeições (bebidas não incluídas), conforme indicação no roteiro;
• Visitas guiadas nas seguintes cidades: Lisboa (ingresso na Sé); 

Óbidos; Nazaré; Alcobaça (igreja do Mosteiro); Fátima; Coimbra 
(ingresso na universidade); Aveiro; Porto; Santiago de Composte-
la; Braga (ingresso na Sé); Guimarães; Vale do Douro; Viseu; Évora 
(ingresso na Capela dos Ossos); Visita a uma fábrica de cortiça; Es-
tremoz; Vila Viçosa; Monsaraz (visita a uma adega com degustação); 
Beja; Vilamoura; Sagres; Lagos; Silves; 

• Visita com degustação às caves de Vinho do Porto, no Porto;
• Visita com degustação a uma vinícola de referência no Vale do Douro;
• Visita com degustação a uma queijaria de Queijo da Serra;
• Visita a uma adega com degustação de vinhos e azeites;
• Serviço de maleteiros (1 mala por pessoa);
• Taxas de turismo, serviço e impostos (Não inclui taxas de cidade, a 

pagar localmente nos hotéis).

O PREÇO INCLUI

DATAS DO INÍCIO DO ROTEIRO EM LISBOA

PREÇO POR PESSOA mínimo 2 passageiros

13 32 4 Hotéis

DIAS VISITAS REFEIÇÕES

BRAGA
PORTO

LISBOA
ÓBIDOS
 NAZARÉ

FÁTIMA COIMBRA

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

AVEIRO
GUIMARÃES
VISEU

SERRA DA ESTRELABAIRRADA

ALCOBAÇA

DOURO

ARRÁBIDA
SETÚBAL

BEJA

ESTREMOZ
VILA VIÇOSA

MONSARAZ

FAROVILAMOURA
SAGRES

ÉVORA

LAGOS

***
****

alcobaça

Guimarãesqueijo da serra

Santiago Compostela
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ALCOBAÇA Visita aos túmulos de Pedro e Inês.
COIMBRA Visita à Universidade
PORTO Visita às Caves de Vinho do Porto com degustação.

1º DIA CHEGADA A LISBOA
Receção no aeroporto e traslado privativo para o Hotel 
Occidental Lisboa ****, ou similar em Lisboa. Resto do 
dia livre. Hospedagem.
Nota: Por regra, os apartamentos nos hotéis só ficam disponíveis a partir 
das 16h00 para Check-In. No caso de chegar mais cedo e o apartamento 
ainda não puder ser ocupado, tem a possibilidade de guardar a bagagem 
junto da receção.

2º DIA LISBOA (VISITA)
Café da manhã buffet no hotel. Iniciamos a nossa visita à capi-
tal de Portugal, começando pelo bairro monumental de Belém, 
de onde partiram outrora as grandes expedições à procura de 
novos mundos. Fazemos uma primeira parada em frente ao 
Padrão dos Descobrimentos e à Torre de Belém, símbolo da 
cidade. Tempo livre para poder ir provar os famosos pastéis 
de Belém na pastelaria que reclama a sua origem. Voltando ao 
centro histórico da capital de Portugal, iniciamos um passeio 
pelas ruelas de Alfama com visita à Sé de Lisboa. De novo no 
ônibus, subimos a elegante Avenida da Liberdade até ao Mar-
quês de Pombal a caminho do hotel. Resto do dia livre.  De tarde 
sugerimos um passeio opcional à romântica vila de Sintra e à 
glamorosa vila de Cascais. Hospedagem.

3º DIA LISBOA / OBIDOS / NAZARÉ / ALCOBAÇA / 
FÁTIMA (200 KM)
Após o café da manhã e o check-out, partimos rumo ao nor-
te, fazendo a primeira parada na bucólica vila de Óbidos, uma 
das mais bem preservadas vilas medievais de Portugal, que foi 
dote de rainhas durante várias dinastias da história portuguesa. 
Fazemos um passeio pelas ruelas no interior da muralha que 
envolvem toda a vila. Aproveite para provar o delicioso licor de 
cereja, a “Ginjinha”, servido em copo de chocolate. Continua-
mos a nossa viagem passando pela vila piscatória da Nazaré com 
parada no miradouro do Sítio com a fantástica vista sobre a vila 
e o oceano atlântico. Seguimos até Alcobaça para uma visita à 
igreja do mosteiro onde se encontram os túmulos de Pedro e 
Inês para depois seguir até Fátima. Visita ao Santuário, um dos 
mais importantes locais de peregrinação da Europa, que faz me-
mória às aparições de Nossa Senhora aos três pastorinhos. Jan-
tar e hospedagem num dos Fátima Hotels ***, em Fátima.

4º DIA FÁTIMA / COIMBRA / AVEIRO / PORTO (230 KM)
Partida após o café da manhã em direção a Coimbra, a eterna 
cidade dos estudantes. Subimos até ao topo da cidade para uma 
visita à secular universidade, uma das mais antigas da Europa. 
Depois da visita seguimos viagem até Aveiro, muitas vezes ape-
lidada de “Veneza Portuguesa” por causa dos seus canais e os 
típicos barcos “Moliceiros” que os percorrem. Tempo livre no 
centro para poder provar a doçaria local numa das várias pas-
telarias: os tradicionais ”ovos-moles”. Continuamos ao longo da 
costa, até ao Porto. Hospedagem no Grande Hotel do Porto 
***, ou similar no Porto.

5º DIA PORTO (VISITA)
Café da manhã buffet no hotel. No período da manhã vamos 
conhecer a cidade “invicta”, a segunda maior cidade de Portu-
gal e capital do norte do país. A pé, descemos a Avenida dos 
Aliados, passando pela estação de trem de São Bento com seus 
magníficos painéis de azulejos, caminhamos pela animada rua 
das Flores, até chegar ao bairro histórico da Ribeira, junto ao 
rio Douro, tombado pela UNESCO Patrimônio Mundial da Hu-
manidade. Atravessamos a famosa ponte Luis I, toda construída 
em ferro, seguindo a escola de Gustave Eiffel, até à outra mar-
gem, em Vila Nova de Gaia, para visitar uma das mundialmente 
conhecidas caves de vinho do Porto, finalizando a visita com 
uma degustação. Resto da tarde livre para atividades de caráter 
pessoal. Sugerimos como passeios opcionais um cruzeiro no 
Douro durante a tarde (duração 50 min.) e à noite um jantar 
com fado e folclore. Hospedagem.

6º DIA PARTIDA DO PORTO
Após o café da manhã e em hora a determinar, traslado ao aero-
porto internacional do Porto. FIM DA VIAGEM.

PORTUGAL MARAVILHOSO
CIRCUITO EXCLUSIVO . EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

Visitando Lisboa . Óbidos . Nazaré . Alcobaça . Fátima . Coimbra . Aveiro . Porto
Passeios opcionais Sintra . Cascais . Cruzeiro no porto . Jantar com Fados

O diferencial deste roteiro

abril 26
Maio 17
Junho 7 28
JULHO 19
Agosto 9 30
Setembro 20
Outubro 11
novembro 1

Maio 6 27
Junho 17
JULHO 8 29
Agosto 19
Setembro 9 30
Outubro 21
novembro 11

DATAS DUPLO INDIVIDUAL

Todas as datas  € 740  € 990

• Traslados privativos de chegada e partida;
• Circuito em moderno ônibus de turismo ou em van, com acompa-

nhamento de experiente guia de língua portuguesa do 2º ao 5º dia 
do roteiro;

• 5 Noites de hospedagem em base de apartamento duplo com café da 
manhã buffet, nos hotéis conforme o roteiro, ou similares;

• 1 Refeição (bebidas não incluídas), conforme indicação no roteiro;
• Visitas guiadas nas seguintes cidades: Lisboa (ingresso na Sé); Óbi-

dos; Nazaré; Alcobaça (igreja do Mosteiro); Fátima; Coimbra (in-
gresso na universidade); Aveiro; Porto; 

• Visita com degustação às caves de Vinho do Porto, no Porto;
• Serviço de maleteiros (1 mala por pessoa);
• Taxas de turismo, serviço e impostos (Não inclui taxas de cidade, a 

pagar localmente nos hotéis).

O PREÇO INCLUI

DATAS DO INÍCIO DO ROTEIRO EM LISBOA

DATAS DO INÍCIO DO ROTEIRO no porto

PREÇO POR PESSOA

6 12 1 Hotéis

DIAS VISITAS REFEIÇão ****

*****

LISBOA  fátima porto
2 1 2

Nestas datas o roteiro será realizado no sentido inverso, mantendo todo 
o seu conteúdo.

ovo moles de aveiro

coimbraNAZARÉ

PORTO

LISBOA

ÓBIDOS
 NAZARÉ

FÁTIMA
COIMBRA

AVEIRO

ALCOBAÇA
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Todas as 8 refeições com bebidas incluídas.
Visita ao Jardim Botânico.
Subida em bondinho panorâmico no Funchal.
Noite típica com jantar e show de folclore.

1º DIA CHEGADA AO FUNCHAL (MONTE E EIRA DO 
SERRADO)
Chegada ao aeroporto do Funchal (o aéreo terá obrigatoria-
mente que ter hora de chegada ao Funchal até às 12h30). Rece-
ção e traslado privativo para o Hotel Four Views Baía ****, 
ou similar no Funchal. Almoço com bebidas no restaurante do 
hotel. De tarde Tour de meio-dia à zona velha do Funchal, onde 
subimos de bondinho até à freguesia do Monte para visitarmos a 
Igreja de Nossa Senhora do Monte, (onde se encontra o túmulo 
do último Imperador da Áustria, Carlos I) e os seus magníficos 
jardins públicos. Neste local tem a possibilidade de descer nos 
famosos carros de cesto, um meio de transporte típico da ilha 
(descida opcional a pagar localmente). A viagem prossegue em 
direção ao Miradouro da Eira do Serrado a 1094m de altitude, 
de onde se desfruta uma deslumbrante vista sobre o Curral das 
Freiras, vila edificada num vale de erosão. De regresso à cidade 
do Funchal será efetuada uma parada no Miradouro do Pico de 
Barcelos, de onde se tem um panorama incomparável de toda a 
cidade do Funchal. Regresso ao hotel, onde será servido o jan-
tar com bebidas incluídas. Hospedagem.

2º DIA VISITA CIDADE / JARDIM BOTÂNICO
Café da manhã buffet no hotel. Saída em direção ao centro da 
cidade, onde a pé, visitamos o Mercado dos Lavradores, uma 
verdadeira explosão de cor e sensações únicas, para observar 
a venda de flores, legumes, frutas tropicais, bem como as di-
versas variedades de peixe da ilha. Visitamos ainda uma fábri-
ca de bordados tradicionais, uma adega de vinhos da Madeira, 
para conhecer e degustar os diversos tipos de vinhos regionais. 
A manhã termina com um agradável passeio a pé pelas movi-
mentadas artérias do Funchal, visitando a Praça do Município 
e a Igreja do Colégio, um dos mais interessantes exemplares 
artísticos deixados pelos Jesuítas em Portugal, a Sé Catedral e 
a Avenida Arriaga. Almoço em restaurante local com bebidas 
incluídas. Após o almoço, visitamos o Jardim Botânico (ingres-
so incluído), onde podemos observar plantas de todo o mun-
do, seguido de visita ao Museu de História Natural. Regresso 
ao hotel onde será servido o jantar com bebidas incluídas e 
hospedagem.

3º DIA CÂMARA DE LOBOS / CABO GIRÃO /PORTO 
MONIZ
Após o café da manhã buffet no hotel, saída em direção a Câ-
mara de Lobos, para uma breve parada no centro desta bela 
vila piscatória. Seguindo ao longo da costa sul efetuamos uma 
segunda parada no Cabo Girão, o mais alto da Europa com 580 
metros, antes de chegarmos à Vila da Ribeira Brava, com a sua 
Igreja e o seu Mercado. Prosseguindo em direção a Porto Mo-
niz, através do planalto mais alto da ilha, Paul da Serra, a 1500 
metros de altitude, com passagem pela Ponta do Sol, Canhas e 
Fanal, com parada num miradouro, para uma vista panorâmica 

da costa norte da Ilha. Chegada ao Porto Moniz, vila piscatória 
muito conhecida pelas suas piscinas naturais, onde será servi-
do o almoço num restaurante local, com bebidas incluídas. O 
regresso à cidade do Funchal será efetuado pela Encumeada, 
montanha que separa a costa norte da costa sul, com parada no 
Miradouro Véu da Noiva, onde podemos contemplar uma ma-
jestosa queda de água, e observar a antiga estrada escavada na 
rocha, agora não recomendada ao trânsito. Passando por São 
Vicente, atravessamos a famosa floresta Laurissilva (tombada 
pela UNESCO, como Patrimônio Mundial da Humanidade). Bre-
ve parada na Pousada dos Vinháticos antes de chegarmos ao 
Funchal. O jantar com bebidas incluídas será servido no hotel.

4º DIA CAMACHA / PICO DO AREEIRO / SANTANA / 
MACHICO
Café da manhã buffet no hotel. Neste dia inteiro de excursão, 
conhecemos primeiro a Camacha, local conhecido pela indús-
tria do vime e pelo seu folclore. Em seguida subimos ao Pico do 
Areeiro, o terceiro cume mais alto da ilha, (1.818m de altitude) 
de onde podemos desfrutar da paisagem luxuriante do maciço 
montanhoso. Descendo ao Ribeiro Frio, visitamos um viveiro 
de trutas, seguido de um estimulante passeio a pé durante 45 
minutos ao longo de uma levada, terminando no Miradouro dos 
Balcões. As levadas, canais de irrigação de capital importância 
para a economia da ilha, permitem uma invulgar comunhão 
com a natureza. Continuação do passeio até Santana, conheci-
da pelas casas cobertas de colmo, uma das imagens tradicionais 
da ilha e onde será servido o almoço com bebidas incluídas em 
restaurante local. Após o almoço prosseguimos o passeio até 
ao Porto da Cruz na costa norte da ilha, com paragem no Enge-
nho do Norte e na Casa de Rum, dois importantes testemunhos 
vivos do florescente passado de produção de açúcar na Ilha da 
Madeira. Já na cidade do Machico, paragem para visita ao cen-
tro da cidade, local onde desembarcaram os primeiros navega-
dores. Regresso ao hotel. À noite jantar em restaurante típico, 
onde será servida a famosa “espetada madeirense” enquanto 
apreciamos a exibição de um grupo folclórico de danças e can-
tares da Madeira. Regresso ao hotel e hospedagem.

5º DIA PARTIDA DO FUNCHAL
Café da manhã buffet no hotel. De acordo com o horário do 
voo, transporte privativo ao aeroporto. FIM DA VIAGEM

CIRCUITO DA ILHA DA MADEIRA
CIRCUITO EXCLUSIVO . EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

Visitando FUNCHAL . JARDIM BOTÂNICO . CÂMARA DE LOBOS . CABO GIRÃO . PORTO MONIZ . CAMACHA . PICO DO AREEIRO 
SANTANA (VISITA DO PARQUE TEMÁTICO DA MADEIRA) . MACHICO

O diferencial deste roteiro

• Traslados privativos nas chegadas / partidas no Funchal;
• Circuito em ônibus de turismo de acordo com o roteiro;
• 4 Noites de hospedagem com café da manhã no hotel, no Funchal;
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa em to-

das as visitas mencionadas no roteiro;
• Todos os cafés da manhã buffet;
• 8 Refeições indicadas no roteiro com bebidas incluídas (vinho da 

casa, sucos, água mineral e café), sendo uma delas com animação.
• Ingressos no Jardim Botânico, Museu de História Natural e Parque 

temático;
• Subida no bondinho panorâmico;
• Todas as visitas conforme o roteiro;
• Taxas de turismo, de cidade, serviço e impostos.

O PREÇO INCLUI

SUPLEMENTOS 

DATAS DO INÍCIO DO ROTEIRO na madeira

PREÇO POR PESSOA

funchal

TUDO INCLUÍDO conforme roteiro

5 10 8
DIAS VISITAS REFEIÇÕES

março 11 25
Abril 1 8 15 22
Maio 13 20 27
Junho 3 10 17 24
Julho 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Setembro 2 9 16 23 30
Outubro 7 14 21 28

Reservas de apenas 1 passageiro € 60

DATAS DE PARTIDA
VISTA MONTANHA VISTA MAR

DUPLO INDIVIDUAL DUPLO INDIVIDUAL

Todas as Datas € 690 € 830 € 750 € 860 

CÂMARA DE LOBOS
CABO GIRÃO FUNCHAL

CAMACHA

SANTANA

MACHICO

PORTO MONIZ

MADEIRA
PICO DO AREEIRO

Hotéis

****
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1º DIA CHEGADA A LISBOA
Receção no aeroporto e traslado privativo para o Hotel VIP 
Executive Picoas ****, ou similar em Lisboa. Resto do dia 
livre. Hospedagem.
Nota: Por regra, os apartamentos nos hotéis só ficam disponíveis a partir 
das 16h00 para Check-In. No caso de chegar mais cedo e o apartamento 
ainda não puder ser ocupado, tem a possibilidade de guardar a bagagem 
junto da recepção.

2º DIA LISBOA (VISITA)
Café da manhã no hotel e partida para um passeio regular de 
meio-dia pela cidade, percorrendo os bairros típicos do cora-
ção da cidade. Do Bairro Alto, passando pelo elegante Chiado, 
descendo à Baixa com a Avenida da Liberdade e suas lojas de 
griffe internacional, até Alfama, o mais antigo bairro com fortes 
traços árabes. Continuamos até Belém para uma parada junto 
à Torre de Belém, o Padrão dos Descobrimentos e ao Mosteiro 
dos Jerônimos. Aproveite para provar os famosos pastéis de 
nata, antes do regresso ao centro da cidade (o passeio termina 
no terminal de ônibus na Praça Marquês de Pombal). Tarde livre 
para atividades de caráter pessoal. Hospedagem.

3º DIA LISBOA / FUNCHAL (AÉREO INCLUSO) / VISITA 
AO MONTE E EIRA DO CERRADO
Café da manhã no hotel e traslado para o aeroporto de Lisboa. 
Assistência nas formalidades de embarque no voo regular da 
TAP Portugal com destino ao Funchal. Desembarque assistido 
pelo guia Nortravel que acompanha a viagem e transporte pri-
vativo em ônibus de turismo ao Hotel Four Views Baía ****, 
ou similar no Funchal. Almoço com bebidas no restaurante do 
hotel. De tarde Tour de meio-dia à zona velha do Funchal, onde 
subimos de bondinho até à freguesia do Monte para visitarmos a 
Igreja de Nossa Senhora do Monte, (onde se encontra o túmulo 
do último Imperador da Áustria, Carlos I) e os seus magníficos 
jardins públicos. Neste local tem a possibilidade de descer nos 
famosos carros de cesto, um meio de transporte típico da ilha 
(descida opcional a pagar localmente). A viagem prossegue em 
direção ao Miradouro da Eira do Serrado a 1094m de altitude, 
de onde se desfruta uma deslumbrante vista sobre o Curral das 
Freiras, vila edificada num vale de erosão. De regresso à cidade 
do Funchal será efetuada uma parada no Miradouro do Pico de 
Barcelos, de onde se tem um panorama incomparável de toda a 
cidade do Funchal. Regresso ao hotel, onde será servido o jan-
tar com bebidas incluídas. Hospedagem.

4º DIA VISITA CIDADE / JARDIM BOTÂNICO
Café da manhã buffet no hotel. Saída em direção ao centro da 
cidade, onde a pé, visitamos o Mercado dos Lavradores, uma 
verdadeira explosão de cor e sensações únicas, para observar 
a venda de flores, legumes, frutas tropicais, bem como as di-
versas variedades de peixe da ilha. Visitamos ainda uma fábri-
ca de bordados tradicionais, uma adega de vinhos da Madeira, 
para conhecer e degustar os diversos tipos de vinhos regionais. 
A manhã termina com um agradável passeio a pé pelas movi-
mentadas artérias do Funchal, visitando a Praça do Município 
e a Igreja do Colégio, um dos mais interessantes exemplares 
artísticos deixados pelos Jesuítas em Portugal, a Sé Catedral e 
a Avenida Arriaga. Almoço em restaurante local com bebidas 
incluídas. Após o almoço, visitamos o Jardim Botânico (ingres-
so incluído), onde podemos observar plantas de todo o mun-
do, seguido de visita ao Museu de História Natural. Regresso 
ao hotel onde será servido o jantar com bebidas incluídas e 
hospedagem.

5º DIA CÂMARA DE LOBOS / CABO GIRÃO /PORTO 
MONIZ
Após o café da manhã buffet no hotel, saída em direção a Câ-
mara de Lobos, para uma breve parada no centro desta bela 

vila piscatória. Seguindo ao longo da costa sul efetuamos uma 
segunda parada no Cabo Girão, o mais alto da Europa com 580 
metros, antes de chegarmos à Vila da Ribeira Brava, com a sua 
Igreja e o seu Mercado. Prosseguindo em direção a Porto Mo-
niz, através do planalto mais alto da ilha, Paul da Serra, a 1500 
metros de altitude, com passagem pela Ponta do Sol, Canhas e 
Fanal, com parada num miradouro, para uma vista panorâmica 
da costa norte da Ilha. Chegada ao Porto Moniz, vila piscatória 
muito conhecida pelas suas piscinas naturais, onde será servi-
do o almoço num restaurante local, com bebidas incluídas. O 
regresso à cidade do Funchal será efetuado pela Encumeada, 
montanha que separa a costa norte da costa sul, com parada no 
Miradouro Véu da Noiva, onde podemos contemplar uma ma-
jestosa queda de água, e observar a antiga estrada escavada na 
rocha, agora não recomendada ao trânsito. Passando por São 
Vicente, atravessamos a famosa floresta Laurissilva (tombada 
pela UNESCO, como Patrimônio Mundial da Humanidade). Bre-
ve parada na Pousada dos Vinháticos antes de chegarmos ao 
Funchal. O jantar com bebidas incluídas será servido no hotel.

6º DIA CAMACHA / PICO DO AREEIRO / SANTANA / 
MACHICO
Café da manhã buffet no hotel. Neste Tour de dia inteiro, co-
nhecemos primeiro a Camacha, local conhecido pela indústria 
do vime e pelo seu folclore. Em seguida subimos Pico do Are-
eiro, o terceiro cume mais alto da ilha, (1.818m de altitude) 
de onde podemos desfrutar da paisagem luxuriante do maciço 
montanhoso. Descendo ao Ribeiro Frio, visitamos um viveiro 
de trutas, seguido de um estimulante passeio a pé durante 45 
minutos ao longo de uma levada, terminando no Miradouro dos 
Balcões. As levadas, canais de irrigação de capital importância 
para a economia da ilha, permitem uma invulgar comunhão 
com a natureza. Continuação do passeio até Santana, conheci-
da pelas casas cobertas de colmo, uma das imagens tradicionais 
da ilha. Visita ao Parque Temático da Madeira, onde será servido 
o almoço com bebidas incluídas em restaurante local. Este Par-
que, único em Portugal, é um fantástico recinto de exposições, 
dedicado à história, à ciência e à tradição do Arquipélago da 
Madeira. Dê largas à imaginação e embarque numa viagem de 
descoberta pela Madeira e Porto Santo, pela sua história, cultu-
ra e tradições das suas gentes, vibrando com a beleza invulgar 
deste imenso Parque-Jardim. Já na cidade do Machico, parada 
para visita ao centro da cidade, local onde desembarcaram os 
primeiros navegadores. Regresso ao hotel. À noite jantar em 
restaurante típico, onde será servido a famosa “espetada ma-
deirense” enquanto apreciamos a exibição de um grupo fol-
clórico de danças e cantares da Madeira. Regresso ao hotel e 
hospedagem.

7º DIA FUNCHAL / LISBOA (AÉREO INCLUSO)
Café da manhã buffet no hotel. Em horário a confirmar local-
mente, transporte privativo ao aeroporto. Formalidade de em-
barque e saída em voo regular da TAP Portugal com destino a 
Lisboa. Transporte privativo ao Hotel VIP Executive Picoas 
****, ou similar. Hospedagem.

8º DIA PARTIDA DE LISBOA
Café da manhã buffet no hotel. De acordo com o horário do 
voo, transporte privativo ao aeroporto de Lisboa. FIM DA VIA-
GEM

LISBOA E CIRCUITO 
dA ILHA DA MADEIRA

CIRCUITO EXCLUSIVO . EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO NA MADEIRA

Visitando LISBOA . FUNCHAL . JARDIM BOTÂNICO . CÂMARA DE LOBOS . CABO GIRÃO . PORTO MONIZ . CAMACHA . PICO DO 
AREEIRO . SANTANA (VISITA DO PARQUE TEMÁTICO DA MADEIRA) . MACHICO

Todas as 8 refeições com bebidas incluídas.
Visita ao Jardim Botânico.
Subida em bondinho panorâmico no Funchal.
Noite típica com jantar e show de folcore.
Inclui 2 voos (Lisboa - Funchal - Lisboa).

O diferencial deste roteiro

espetada madeirense

PICO DO AREEIRO

AÉREO INCLUSO AÉ
RE

O I
NC

LUSO AÉREO INCLUSOLISBOA
FUNCHAL

LISBOA
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• Traslados privativos nas chegadas / partidas em Lisboa e no Funchal;
• City tour regular de Lisboa durante a manhã;
• Bilhete aéreo em classe econômica, para os trechos Lisboa-Funchal- 

Lisboa, em voos regulares, com franquia de bagagem de 1 peça até 
23kg;

• Circuito em ônibus de turismo na Ilha da Madeira, do 3º ao 7º dia 
do roteiro;

• 3 Noites de hospedagem com café da manhã no hotel mencionado 
ou similar, em Lisboa;

• 4 Noites de hospedagem com café da manhã no hotel mencionado 
ou similar, no Funchal;

• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa em to-
das as visitas mencionadas no roteiro, na ilha da Madeira;

• 8 Refeições indicadas no roteiro com bebidas incluídas (vinho da 
casa, sucos, água mineral e café), sendo uma delas com animação, 
na Ilha da Madeira.

• Todas as visitas conforme o roteiro;
• Taxas de turismo (exceto taxas de cidade, quando obrigatório), ser-

viço e impostos.

O PREÇO INCLUI

DATAS DO INÍCIO DO ROTEIRO EM LISBOA

PORTO MONIZ

santana

TUDO INCLUÍDO NA ILHA DA MADEIRA 
conforme roteiro

8 12 8
DIAS VISITAS REFEIÇÕES

DATAS DE PARTIDA
VISTA MONTANHA VISTA MAR

DUPLO INDIVIDUAL DUPLO INDIVIDUAL
9MAR A 29JUN +
14SET A 26OUT € 1.290 € 1.640 € 1.340 € 1.680 
6JUL A 7SET € 1.430 € 1.790 € 1.470 € 1.830 

SUPLEMENTOS 

TAXAS DE AÉREO  

PREÇO POR PESSOA

março 9 23 30
Abril 6 13 20
Maio 11 18 25
Junho 1 8 15 22 29
Julho 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Setembro 7 14 21 28
Outubro 5 12 19 26

Reservas de apenas 1 passageiro € 110

€ 40 (valor sujeito a alterações)

Hotéis

****

CÂMARA DE LOBOS
CABO GIRÃO FUNCHAL

CAMACHA

SANTANA

MACHICO

PORTO MONIZ

MADEIRA
PICO DO AREEIRO

LISBOA
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Inclui 2 voos (Lisboa - Ilha de São Miguel - Lisboa).
Todas as refeições com bebidas incluídas.
Almoço regional de “Cozido das Furnas”.
Visita à Gorreana, a única plantação de chá da Europa.

1º DIA CHEGADA A LISBOA
Receção no aeroporto e traslado privativo para o Hotel Mun-
dial ****, ou similar em Lisboa. Resto do dia livre. Hospe-
dagem.
Nota: Por regra, os apartamentos nos hotéis só ficam disponíveis a partir 
das 16h00 para Check-In. No caso de chegar mais cedo e o apartamento 
ainda não puder ser ocupado, tem a possibilidade de guardar a bagagem 
junto da recepção.

2º DIA LISBOA
Café da manhã no hotel e partida para um passeio regular de 
meio-dia pela cidade, percorrendo os bairros típicos do cora-
ção da cidade. Do Bairro Alto, passando pelo elegante Chiado, 
descendo à Baixa com a Avenida da Liberdade e suas lojas de 
griffe internacional até Alfama, o mais antigo bairro com fortes 
traços árabes. Continuamos até Belém para uma parada junto 
à Torre de Belém, o Padrão dos Descobrimentos e ao Mosteiro 
dos Jerônimos. Depois de provar um dos famosos pastéis de 
nata, regresso ao hotel. Tarde livre para passear pelo centro da 
capital. Hospedagem.

3º DIA LISBOA / ILHA DE SÃO MIGUEL (AÉREO 
INCLUSO) SETE CIDADES
Café da manhã no hotel e transfer para o aeroporto de Lisboa. 
Assistência nas formalidades de embarque no voo regular com 
destino à Ilha de São Miguel. Desembarque assistido pelo guia 
Nortravel que acompanha a viagem e transporte privativo em 
ônibus de turismo ao Hotel São Miguel Park ****, ou simi-
lar, onde será servido o almoço com bebidas incluídas. De tar-
de, e em hora a combinar localmente, início do circuito à parte 
ocidental de São Miguel, com subida ao maciço montanhoso 
das Sete Cidades. Parada nos miradouros do Pico de Carvão e 
Vista do Rei, de onde se observa a Lagoa Azul e Verde. Descida 
à base da cratera que envolve a lagoa, para se visitar a Lagoa de 
Santiago e a idílica freguesia das Sete Cidades. Saída da cratera 
e continuação até ao Miradouro do Escalvado, para uma vista 
do extremo ocidental da ilha, nomeadamente às Fajãs lávicas 
de Mosteiros e Ferraria. Contornando a ilha, passagem pelas 
freguesias rurais do concelho de Ponta Delgada. No regresso 
à cidade, visita a uma plantação de abacaxi em estufa. O jantar 
com bebidas incluídas será servido no hotel. Hospedagem.
* Quando os horários o permitam, poderá ser antecipada para este dia a 
visita a Santuário do Santo Cristo, prevista para o 5º dia.

4º DIA FURNAS (COM ALMOÇO DE “COZIDO”) / 
CALDEIRA VELHA / LAGOA DO FOGO
Café da manhã buffet. Início do passeio de dia completo: Parada 
na primeira capital da ilha, Vila Franca do Campo, com tempo 
para passear junto à praia e marina; Continuação até às Furnas, 
para visita às “Caldeiras” (Fumarolas das Furnas) – fenómeno 
vulcânico com caraterísticas únicas – e ao romântico parque 
Terra Nostra (com possibilidade alternativa de banho na piscina 
termal de águas férreas, a mais de 30 graus). Deslocação até à 
bucólica Lagoa das Furnas, de cujas margens será retirado, dos 
buracos no solo, o “Cozido”. Almoço, de “Cozido das Furnas”, 
com bebidas incluídas, servido no Restaurante Casino do Ho-
tel Terra Nostra. Subida ao Miradouro do Pico do Ferro, para 
uma inesquecível panorâmica de toda a zona e continuação pela 
costa norte. Visita à cidade nortenha da Ribeira Grande, para 
contato com a arquitetura de influência barroca e degustação 
de licores no stand da fábrica produtora. Na Serra de Água do 
Pau, visita à “Caldeira Velha” (ingresso incluído) e aragem no 
miradouro sobre a Lagoa do Fogo e paisagem que a rodeia. Re-
gresso a Ponta Delgada. Jantar com bebidas incluídas, no hotel. 

Hospedagem.

5º DIA PONTA DELGADA (VISITA À CIDADE)
Café da manhã buffet no hotel. Manhã livre para atividades de 
caráter pessoal ou participação em atividades opcionais, como 
observação de baleias e golfinhos, nadar com golfinhos, show 
equestre numa quinta, no norte da ilha*. Almoço com bebidas 
incluídas num conhecido restaurante local. Em hora a com-
binar, visita a pé à cidade de Ponta Delgada: “Portas do Mar”, 
Igreja de São Pedro, Mercado da Graça, Portas da Cidade, Igreja 
Matriz de São Sebastião, Igreja de Nossa Senhora da Conceição 
(Paroquial de São José), Campo de São Francisco e Santuário 
do Santo Cristo, onde se realiza uma importante manifestação 
religiosa e o Museu Carlos Machado (ingresso incluído)**. Jan-
tar com bebidas incluídas, no hotel. Hospedagem.
*Informações sobre estas opções em www.nortravel.com.br ou local-
mente à chegada. Algumas estão sujeitas às condições atmosféricas e 
número mínimo de participantes. O pagamento destes passeios opcio-
nais é efetuado diretamente com o guia.
**Quando alguma visita não for possível, por encerramento do(s) mo-
numento(s), será – sempre que possível – substituída por outra, de acor-
do com informações que serão prestadas localmente pelo guia.

6º DIA NORDESTE / POVOAÇÃO / RIBEIRA QUENTE
Café da manhã buffet no hotel e início do passeio de dia com-
pleto. Após atravessar a ilha, passagem pela vila piscatória de 
Rabo de Peixe e continuação até às plantações de Chá, com 
visita à Fábrica Gorreana e degustação de chás Verde, Pekoe 
e Orange Pekoe. Prosseguindo através de estrada panorâmica, 
descida até à conhecida freguesia piscatória da Ribeira Quente 
(parada na praia) e continuação até à Vila da Povoação, onde 
se iniciou o povoamento da ilha de São Miguel. Almoço com 
bebidas incluídas em restaurante local. Continuação até ao con-
celho do Nordeste, considerado o mais florido dos Açores, com 
os seus conhecidos jardins e cascatas. Parada no miradouro e 
jardim da “Ponta do Sossego”, na vila do Nordeste, com passeio 
a pé pelo centro e no parque natural da Ribeira dos Caldeirões, 
com a cascata “Véu da Noiva”. De regresso a Ponta Delgada, 
parada no miradouro de Santa Iria, para uma ampla panorâmica 
da costa norte da ilha. À noite, jantar com bebidas incluídas, 
no hotel, apreciando as danças e cantares típicos da ilha. Hos-
pedagem.

7º DIA ILHA DE SÃO MIGUEL / LISBOA (AÉREO 
INCLUSO)
Café da manhã buffet no hotel. Em hora a combinar localmente 
transporte privativo ao aeroporto. Assistência nas formalidades 
de embarque e partida em voo regular, com destino a Lisboa. 
Após a chegada ao aeroporto de Lisboa, transfer privativo ao 
Hotel Mundial ****, ou similar. Resto do tempo livre para 
atividades de caráter pessoal. Hospedagem.

8º DIA PARTIDA DE LISBOA
Café da manhã buffet no hotel. Em hora a combinar localmente 
transporte privativo ao aeroporto de Lisboa para embarque no 
voo de regresso. FIM DA VIAGEM

LISBOA E CIRCUITO 
DA ILHA DE SÃO MIGUEL 
AÇORES

CIRCUITO EXCLUSIVO . EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO NOS AÇORES

Visitando LISBOA . SETE CIDADES . FURNAS . CALDEIRA VELHA . LAGOA DO FOGO  
PONTA DELGADA . NORDESTE . POVOAÇÃO . RIBEIRA QUENTE

O diferencial deste roteiro

furnas

são miguel

AÉREO INCLUSO AÉ
RE

O I
NC

LUSO AÉREO INCLUSOLISBOA
S. MIGUEL

LISBOA
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• Transfers de chegada, partida e intermédios privativos;
• City tour de Lisboa (meio dia – regular);
• Bilhete aéreo em classe econômica nos trechos indicados, em voos 

regulares, com franquia de bagagem de 1 peça até 23kg;
• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em ônibus de turismo de acordo com o roteiro;
• Acompanhamento de experiente guia local em todas as visitas men-

cionadas no roteiro;
• 7 Noites de hospedagem em base de apartamento duplo, nos hotéis 

indicados no roteiro ou similares; 
• 8 Refeições indicadas no roteiro com bebidas incluídas (vinho da 

casa, sucos, água mineral e café), sendo uma delas com animação 
cultural ou folclore;

• Ingressos no Parque Terra Nostra, Museu Carlos Machado e Caldeira 
Velha;

• Taxas de Turismo (exceto taxas de cidade, quando obrigatório), 
serviço e impostos.

O PREÇO INCLUI

DATAS DO INÍCIO DO ROTEIRO EM LISBOA

TUDO INCLUÍDO NA ILHA DE SÃO MIGUEL 
conforme roteiro

8 7 8
DIAS VISITAS REFEIÇÕES

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVIDUAL

ABR + OUT € 1.220 € 1.540 
MAI A SET € 1.390 € 1.850 

SUPLEMENTOS 

TAXAS DE AÉREO  

PREÇO POR PESSOA

Abril 4 11 18
Maio 6 15 22 30
Junho 6 13 20 27
Julho 4 11 18 25
Agosto 1 8 15 22 29
Setembro 5 12 19 26
Outubro 3 10 17 24

Reservas de apenas 1 passageiro € 110

€ 40 (valor sujeito a alterações)

lagoa do fogo

ponta delgada

S. MIGUELLAGOA SETE CIDADES

LAGOA FOGO

PONTA DELGADA RIBEIRA QUENTE

LISBOA

CALDEIRA VELHA POVOAÇÃO

NORDESTE

LAGOA
FURNAS

Hotéis

****
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1º DIA LISBOA / SÃO MIGUEL (SETE CIDADES E COSTA 
SUDOESTE)
Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida para for-
malidades de embarque. Partida em voo regular direto da SATA 
Internacional com destino ao aeroporto de Ponta Delgada, na 
Ilha de São Miguel. Desembarque assistido pelo guia Nortravel 
que acompanha a viagem e início do roteiro. Subida ao maciço 
montanhoso das Sete Cidades, com parada nos miradouros do 
Pico de Carvão (vista das costas norte e sul da ilha) e Vista do 
Rei (de onde se observa a Lagoa Azul e Verde). Descida à base 
da “caldeira” que envolve a lagoa, para se visitar a Lagoa de San-
tiago e a idílica freguesia das Sete Cidades. Através da Estrada 
da Seara, saída da “caldeira” e continuação até ao Miradouro do 
Escalvado, para uma vista do extremo ocidental da ilha, nomea-
damente das fajãs lávicas de Mosteiros e Ferraria. Continuação 
ao longo da costa sudoeste da ilha, passando pelas freguesias 
rurais até à cidade de Ponta Delgada. Parada no Campo de São 
Francisco para visita ao Santuário do Santo Cristo, onde se rea-
liza uma importante manifestação religiosa do país. A visita ter-
mina no Hotel Açores Atlântico ****, ou similar, onde será 
servido o jantar, com bebidas incluídas. Hospedagem.

2º DIA SÃO MIGUEL (NORDESTE E FURNAS, COM 
ALMOÇO DE “COZIDO”)
Café da manhã buffet no hotel. Em hora a informar localmente, 
início da visita de dia completo, à parte oriental de São Miguel. 
Travessia da ilha, de sul para norte, até às plantações de chá, 
com visita a uma fábrica, e degustação de chás Verde, Pekoe e 
Orange Pekoe. Continuação pelo norte da ilha, visitando o Par-
que Natural da Ribeira dos Caldeirões. Parada na Vila de Nordes-
te (breve caminhada pelo centro) e no Miradouro da Ponta do 
Sossego. Passagem pela Vila da Povoação em direção às Furnas, 
com visita à Lagoa das Furnas de cujas margens será retirado, 
de buracos no solo, o “Cozido”. Almoço de “Cozido das Fur-
nas” no Restaurante “Casino” do Hotel Terra Nostra. De tarde, 
visita ao parque Terra Nostra, (com possibilidade alternativa de 
banho na piscina termal de águas férreas, a 30 – 38 graus) e 
às “Caldeiras” (Fumarolas das Furnas) – fenómeno vulcânico 
com caraterísticas únicas. Subida ao miradouro do Pico do Fer-
ro* e continuação até Vila Franca do Campo, primeira capital da 
ilha (breve parada junto à marina). Ao fim da tarde, regresso 
a Ponta Delgada. O jantar com bebidas incluídas será servido 
no hotel, seguido de serão cultural, com música tradicional e 
contemporânea açoriana. Hospedagem. 
* Em dias de menor visibilidade ou condições meteorológicas mais ad-
versas, esta parada poderá ser substituída pelo miradouro de Santa Iria.

3º DIA SÃO MIGUEL (RIBEIRA GRANDE, CALDEIRA VELHA 
E LAGOA DO FOGO)
Café da manhã buffet no hotel. Manhã livre para atividades de 
caráter pessoal ou participação em atividades opcionais, como 
observação de baleias e golfinhos, nadar com golfinhos ou ou-
tras*. O almoço com bebidas incluídas será servido no hotel. 
Em hora a combinar, saída em direção à costa norte, via zona 
piscatória de Rabo de Peixe, até à cidade da Ribeira Grande, 
para contato com a arquitetura, de influência barroca, e de-
gustação dos licores tradicionais da ilha. Subida pela Serra de 
Água de Pau, até ao ponto mais alto, passando junto das Cen-
trais Geotérmicas, e visita à Caldeira Velha (ingresso incluído). 
Parada ainda em miradouro sobre a Lagoa do Fogo. Passagem 

pela cidade da Lagoa, junto das praias do Pópulo e São Roque, 
até à Fajã de Baixo, para visita a uma plantação de ananases em 
estufa. Regresso ao hotel. À noite, num restaurante local, será 
servido o jantar com bebidas incluídas. Hospedagem.
*Informações sobre estas opções em www.nortravel.com.br e local-
mente à chegada. Algumas estão sujeitas às condições atmosféricas ou 
a um mínimo de participantes. O pagamento destes passeios é efetuado 
localmente.

4º DIA SÃO MIGUEL / TERCEIRA (PRAIA DA VITÓRIA, 
RAMO GRANDE E COSTA NORTE)
Café da manhã buffet no hotel. Em hora a combinar localmente, 
traslado privativo ao aeroporto de Ponta Delgada. Formalidades 
de embarque e partida em voo da SATA Air Açores com destino 
ao aeroporto das Lajes, na ilha Terceira. Desembarque e início 
do roteiro, com visita à cidade da Praia da Vitória e miradouro 
panorâmico sobre a cidade e baía. Passagem próxima da Base 
Militar das Lajes e pelas freguesias do Ramo Grande. Parada nas 
Quatro Ribeiras, um dos primeiros povoados da ilha, junto da 
sua igreja e Império do Espírito Santo (vistas exteriores). Na 
freguesia dos Biscoitos, poderá apreciar-se a zona vitivinícola 
(onde as vinhas crescem dentro de “curraletas”), bem como 
as piscinas naturais. Através das verdejantes pastagens do inte-
rior da ilha, passagem pela zona de ganadarias e “tentaderos” 
e descida para a costa sul, em direção a Angra do Heroísmo. 
Instalação no Hotel Terceira Mar ****, ou similar, onde será 
servido o almoço com bebidas incluídas. Tarde livre para ati-
vidades de caráter pessoal ou para desfrutar das áreas sociais 
do hotel. O jantar com bebidas incluídas em restaurante local. 
Hospedagem.

5º DIA TERCEIRA (ANGRA DO HEROÍSMO E CENTRO DA 
ILHA)
Café da manhã buffet no hotel. De manhã, visita a pé a Angra 
do Heroísmo, cidade Patrimônio Mundial da UNESCO, nome-
adamente*: Palácio dos Capitães-Generais (ingresso incluído); 
Jardim Duque da Terceira, Sé Catedral dos Açores (ingresso in-
cluído) e Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. De ônibus, 
subida ao Monte Brasil, rodeado pelas muralhas do Forte de São 
João Batista. Passagem pelas localidades da Serretinha, Porto 
Judeu, baía da Salga e Vila de São Sebastião (visita à Igreja e 
Império do Espírito Santo (exterior). Almoço com bebidas in-
cluídas em restaurante típico. No interior da ilha, subida à Serra 
do Cume, com vista para o inesperado Vale da Achada, a “man-
ta de retalhos” que é a maior planície dos Açores; continuação 
pelo interior da Caldeira Guilherme Moniz, com possibilidade de 
visita (opcional, não incluída) ao Algar do Carvão (chaminé de 
vulcão, a que se acede descendo mais de 200 degraus). Regres-
so ao hotel, passando pela freguesia piscatória de São Mateus e 
zona das antigas Quintas da Laranja, de São Carlos. Jantar com 
bebidas incluídas, no hotel. Hospedagem.
*Quando alguma visita não for possível, por coincidir com feriado ou en-
cerramento do(s) monumento(s), o guia proporá, dentro do possível, 
visitas alternativas.

6º DIA TERCEIRA / FAIAL (VISITA, INCLUINDO CENTRO 
DE INTERPRETAÇÃO DO VULCÃO DOS CAPELINHOS)
Café da manhã buffet no hotel. Em hora a combinar localmente, 
transporte privativo ao aeroporto das Lajes. Formalidades de 
embarque e partida em voo da SATA Air Acores com destino à 

CIRCUITO DE 4 ILHAS DOS AÇORES
ILHA DE SÃO MIGUEL, ILHA TERCEIRA,  
ILHA DO PICO, ILHA DO FAIAL

CIRCUITO EXCLUSIVO . EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

Visitando PONTA DELGADA . SETE CIDADES . PICO DO CARVÃO . VISTA DO REI . LAGOA DE SANTIAGO . MOSTEIROS . FERRARIAS . CAMPO DE SÃO FRANCISCO . PARQUE NATURAL DA RIBEIRA 
DOS CALDEIRÕES . NORDESTE . POVOAÇÃO . FURNAS . VILA FRANCA DO CAMPO . RIBEIRA GRANDE . CALDEIRA VELHA . LAGOA DO FOGO . PRAIA DA VITÓRIA . RAMO GRANDE . QUATRO RIBEIRAS 
. BISCOITOS . ANGRA DO HEROÍSMO . VALE DA ACHADA . HORTA . VILA DAS LAJES . VILA DE SÃO ROQUE DO PICO

Inclui 4 voos (2 inter ilhas) .
Todas as refeições com bebidas incluídas.
Possibilidade de visitar uma 5ª Ilha (S. Jorge).
Ingresso no Centro de interpretação  
do vulcão dos Capelinhos.

O diferencial deste roteiro

ilha do Faial. Desembarque e início imediato da visita de meio-
-dia à ilha do Faial, nomeadamente: visita guiada exclusiva ao 
Centro de Interpretação do Vulcão: visionamento de filme 3D 
sobre a “Formação da Terra”, projeção holográfica sobre o vul-
cão, origens e natureza geológica das Ilhas dos Açores (entrada 
incluída – bilhete completo sem restrições). Parada em local de 
exposição e venda de artesanato local. Continuação pelo norte 
e interior da ilha, caraterizado pelas paisagens de hortênsias, 
com parada na “Caldeira”. Com vistas para o famoso “Vale dos 
Flamengos”, continuação até ao miradouro de Nossa Senhora 
da Conceição, com vista panorâmica para a Horta, a cidade-mar 
dos Açores. Na Horta, breve visita à marina e à Igreja de Nossa 
Senhora das Angústias. Instalação no Hotel do Canal ****, 
ou similar. Almoço com bebidas incluídas em original restauran-
te local. Resto da tarde livre para atividades opcionais (a pagar 
localmente e sempre que as condições climatéricas e disponi-
bilidades de embarcações o permitam), nomeadamente visita 
à ILHA DE SÃO JORGE, famosa pelas suas fajãs e pelo queijo 
ali produzido. O jantar com bebidas incluídas será servido no 
hotel. Hospedagem.
*Quando a visita coincidir com feriado ou outro dia de encerramento 
dos museus previstos no programa, o guia proporá visitas alternativas, 
com ingresso incluído.

7º DIA FAIAL / PICO (VISITA) / FAIAL
Café da manhã buffet no hotel. Em hora a combinar localmente, 
transporte ao terminal da Horta, para curta travessia de ferry-
-boat até à Vila da Madalena. Chegada e início imediato da visi-
ta de dia completo à Ilha do Pico, com destaque para: Museu 
do Vinho (entrada incluída), com os seus famosos dragoeiros 
(dracena draco), “zona demarcada do Verdelho”, paisagem de-
clarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO; “Mistério de 
São João” (parada); “Mistério da Silveira” (passagem); Vila das 
Lajes. Almoço buffet com bebidas incluídas em restaurante lo-
cal. De tarde, visita ao Museu dos Baleeiros (entrada incluída). 
Tempo para passeio no centro da vila, ou compras, nas várias 
lojas de artesanato de objetos em marfim e osso de baleia; tra-
vessia da ilha, de sul a norte, passando ao lado da montanha do 
Pico, Vila de São Roque do Pico, velho porto baleeiro; piscinas 
naturais das Poças; aldeia do Cachorro.  A visita termina no cais 
da Madalena, onde tomaremos de novo o ferry-boat para a Ilha 
do Faial. Chegada e transporte ao hotel. O jantar com bebidas 
incluídas será servido num restaurante local, seguido de uma 
visita ao famoso “Peter – Café Sport”. Hospedagem.

8º DIA FAIAL / LISBOA
Café da manhã buffet no hotel. Em hora a combinar, traslado 
ao aeroporto da Horta. Formalidade de embarque e partida em 
voo regular direto da SATA Internacional, com destino a Lisboa. 
Chegada ao aeroporto da Portela. FIM DA VIAGEM.

AÉREO INCLUSO AÉ
RE

O I
NC

LUSO AÉREO INCLUSO4 VOOS 
2 INTER-

ILHAS
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• Bilhete aéreo em classe econômica, para os trechos indicados (4 
voos), em voos regulares, com franquia de bagagem de 1 peça até 
23kg;

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em ônibus de turismo de acordo com o roteiro;
• Guia acompanhante privativo;
• 7 Noites de hospedagem em hotéis de quatro estrelas, com base na 

tipologia selecionada;
• Todos os cafés da manhã buffet;
• 13 Refeições indicadas no roteiro com bebidas incluídas (vinho da 

casa, sucos, água mineral e café), algumas com animação cultural 
e folclore;

• Serviço de maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
• Todos os ingressos de acordo com o roteiro;
• Taxas de turismo, serviço e impostos.

O PREÇO INCLUI

DATAS DO INÍCIO DO ROTEIRO EM LISBOA

8 9 13
DIAS VISITAS REFEIÇÕES

TAXAS DE AÉREO  

PREÇO POR PESSOA

março 23*
Abril 6* 13* 20* 27*
Maio 4* 11* 18* 25*
Junho 7 14 21 28
Julho 5 12 19 26
Agosto 2 9 16 23 30
Setembro 6 13 20 28*
Outubro 5* 12* 19* 26*

€ 50 (valor sujeito a alterações)

TUDO INCLUÍDO conforme roteiro

LISBOA  PONTA DELGADA ANGRA DO HEROÍSMO
 3 2

 lisboa horta
2

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVIDUAL

MAR, ABR € 1.450 € 1.700
MAI, JUN, SET, OUT € 1.580 € 1.940
JUL, AGO € 1.630 € 2.030

Nas datas sublinhadas o roteiro é efetuado no sentido inverso, inician-
do no Faial, garantindo todos os serviços e visitas programadas. Nas 
datas com asterisco, o roteiro é efetuado com voos e ordem de visitas 
diferentes. Favor consultar o roteiro em www.nortravel.com.br

S. MIGUEL

PICO

FAIAL

TERCEIRA

pico

terceirafaial

SÃO MIGUEL

Hotéis

****
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NOVIDADE 2020

PORTO Visita às Caves de Vinho do Porto com degustação.
AMARANTE Visita à Igreja de São Gonçalo.
VALE DO DOURO Visita com almoço numa vinícola de 
referência na Região.
CELORICO DA BEIRA Visita ao Solar do Queijo da Serra.

1º DIA CHEGADA  AO PORTO
Receção no aeroporto e traslado privativo para o Hotel AC Por-
to ****, ou similar no Porto. Resto do dia livre. Hospedagem.
Nota: Por regra, os apartamentos nos hotéis só ficam disponíveis a partir 
das 16h00 para “Check-In”. No caso de chegar mais cedo e o aparta-
mento ainda não puder ser ocupado, tem a possibilidade de guardar a 
bagagem junto da receção.

2º DIA PORTO (VISITA)
Café da manhã no hotel. No período da manhã vamos conhecer 
a cidade “invicta”, a segunda maior cidade de Portugal e capital 
do norte do país. Descemos a Avenida dos Aliados, passando 
pela estação de trem de São Bento com seus magníficos painéis 
de azulejos e caminhamos pela animada rua das Flores até che-
gar ao bairro histórico da Ribeira, junto ao rio Douro, tombado 
pela UNESCO Patrimônio Mundial da Humanidade. Atravessa-
mos a famosa ponte Luis I, toda construída em ferro, seguindo 
a escola de Gustave Eiffel, até à outra margem e, já em Vila Nova 
de Gaia, visitamos uma das mundialmente conhecidas caves de 
vinho do Porto, finalizando a visita com uma degustação. Res-
to da tarde livre para atividades de caráter pessoal. Sugerimos 
como opcional, um passeio durante a tarde até Guimarães. À 
noite sugerimos um jantar com fado e folclore. Hospedagem.

3º DIA PORTO / AMARANTE / RÉGUA / VALE DO 
DOURO / VISEU (230 KM)
Depois do café da manhã e do ”check-out” deixamos o Porto 
em direção ao interior da região Norte, atravessando em pri-
meiro lugar a província do Minho, com uma parada em Amaran-
te, que fica já na fronteira com a província de Trás-os-Montes. 
Breve visita ao romântico centro histórico, composto pela igreja 
de São Gonçalo e pela medieval ponte sobre o rio Tâmega. Se-
guimos, subindo a Serra do Marão, para do outro lado a descer 
até ao Vale do Douro, em cujas encostas se encontram as vinhas 
que dão origem ao famoso Vinho do Porto. Na Régua visitamos 
o Museu do Douro para ficar a conhecer toda a história desta 
primeira região vinícola demarcada do mundo, tombada pela 
UNESCO patrimônio mundial. Seguimos pelo vale, ao longo do 
rio Douro até uma quinta para visita com prova e almoço. De-
pois de almoço continuamos ao longo do Douro para depois 
subir a sua encosta sul e atravessar as Serras das Meadas e do 
Montemuro, região a que outrora se chamou “Lusitânia”, para 
chegar a Viseu, capital da Beira Alta e terra do lendário Viriato, 
que aqui combateu as invasões romanas. Visita ao centro his-
tórico. Hospedagem no Hotel Palácio dos Melos ****, ou 
similar em Viseu.

4º DIA VISEU / CELORICO DA BEIRA / SALAMANCA / 
MADRI (450 KM)
Após o café da manhã partimos em direção a uma das encostas 
da Serra da Estrela para fazer uma primeira parada em Celori-
co da Beira, pequena povoação, conhecida como a capital do 
famoso e delicioso “Queijo da Serra”. Visitamos no seu centro 
histórico o Solar do Queijo, um pequeno museu que conta toda 
a história desta iguaria portuguesa. Seguimos viagem, atraves-
sando a fronteira “virtual” entre Portugal e Espanha para chegar 
a Salamanca, apelidada de cidade Dourada devido ao esplendor 
das suas construções numa pedra de cor amarela e ao prestígio 
da sua vida intelectual. Visita orientada até à Plaza Mayor, con-
siderada a mais elegante do país e que é o ponto de encontro 
social de uma população ligada à famosa Universidade fundada 
em 1215, ao mesmo tempo que a de Paris. Tempo livre para 
almoço. De tarde prosseguimos a viagem, atravessando a “me-
seta”, até chegar a Madri. Hospedagem no Hotel AC Carlton 
Madrid ****, ou similar em Madri.

5º DIA MADRI (VISITA)
Café da manhã buffet no hotel. Iniciamos a nossa visita panorâ-
mica à capital espanhola. Cidade cosmopolita e moderna, de-
tentora de grande riqueza monumental de um impressionante 
tesouro artístico nos seus numerosos e importantes museus. A 
famosa Gran Via, o Paseo da Castelhana, as Fontes de Cibeles 
e Neptuno, a Plaza de Espanha, a praça Puertas del Sol, todo o 
movimentado centro geográfico e quilómetro zero de todas as 
estradas que partem da capital. Tarde livre para atividades de 
gosto pessoal. À noite sugerimos como passeio opcional um 
jantar com show de Flamenco. Hospedagem.

6º DIA MADRI (DIA LIVRE)
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades de gosto pes-
soal. Sugerimos um passeio opcional de dia completo a Tole-
do. Hospedagem.

7º DIA PARTIDA DE MADRI
Após o café da manhã e em hora a determinar, traslado ao aero-
porto de Madri. FIM DA VIAGEM.

NORTE DE PORTUGAL
E madri

CIRCUITO EXCLUSIVO

Visitando Porto . Amarante . Régua . Vale do Douro . Viseu . Celorico da Beira . Salamanca . Madri 
Passeios opcionais Cruzeiro no Porto . Jantar com Fados . Guimarães . Toledo

O diferencial deste roteiro

porto

viseu

régua
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porto  viseu madri
2 1 3

madri

amarante

7 13 1 Hotéis

DIAS VISITAS REFEIÇão ****
*****

abril 29
Maio 20
Junho 10
julho 1 22

Maio 2 23
Junho 13
julho 4 25
Agosto 15

DATAS DUPLO INDIVIDUAL

Todas as datas € 1.120 € 1.540 

• Traslados privativos de chegada e partida;
• Circuito em moderno ônibus de turismo ou em van, com acompa-

nhamento de experiente guia ou motorista de turismo de língua 
portuguesa do 2º ao 5º dia do roteiro;

• 6 Noites de hospedagem em base de apartamento duplo com café da 
manhã buffet, nos hotéis indicados no roteiro, ou similares;

• 1 Visita com degustação e almoço (bebidas incluídas) a uma viní-
cola no Vale do Douro; 

• Visitas guiadas nas seguintes cidades: Porto; Amarante; Régua (in-
gresso no Museu do Douro); Vale do Douro; Viseu (ingresso na Sé); 
Celorico da Beira (Solar do Queijo); Salamanca; Madri

• Visita com degustação às caves de Vinho do Porto, no Porto;
• Serviço de maleteiros (1 mala por pessoa);
• Taxas de turismo, serviço e impostos (Não inclui taxas de cidade, a 

pagar localmente nos hotéis).

O PREÇO INCLUI

DATAS DO INÍCIO DO ROTEIRO no porto

DATAS DO INÍCIO DO ROTEIRO EM madri

PREÇO POR PESSOA mínimo 2 passageiros 

Nas datas com inicio em Madri, o roteiro será efetuado no sentido in-
verso, com ordem de visitas diferente, mantendo no entanto o mesmo 
conteúdo. Favor consultar o roteiro inverso em www.nortravel.com.br

Agosto 12
Setembro 2 23
Outubro 14
novembro 4

Setembro 5 26
Outubro 17
novembro 7

MADRI

PORTO
SALAMANCA

CELORICO 
DA BEIRA

DOURO
RÉGUA

AMARANTE

VISEU
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PORTO Visita às Caves de Vinho do Porto com degustação.
AMARANTE Visita à Igreja de São Gonçalo.
VALE DO DOURO Visita com almoço numa vinícola de 
referência na Região.
CELORICO DA BEIRA Visita ao Solar do Queijo da Serra.
TREM AVE Viagem de trem AVE entre Madri e Barcelona.

1º DIA CHEGADA AO PORTO
Receção no aeroporto e traslado privativo para o Hotel AC Por-
to ***, ou similar no Porto. Resto do dia livre. Hospedagem.
Nota: Por regra, os apartamentos nos hotéis só ficam disponíveis a partir 
das 16h00 para “Check-In”. No caso de chegar mais cedo e o aparta-
mento ainda não puder ser ocupado, tem a possibilidade de guardar a 
bagagem junto da receção.

2º DIA PORTO (VISITA)
Café da manhã buffet no hotel. No período da manhã vamos 
conhecer a cidade “invicta”, a segunda maior cidade de Portu-
gal e capital do norte do país. Descemos a Avenida dos Aliados, 
passando pela estação de trem de São Bento com seus magní-
ficos painéis de azulejos e caminhamos pela animada rua das 
Flores até chegar ao bairro histórico da Ribeira, junto ao rio 
Douro, tombado pela UNESCO Patrimônio Mundial da Humani-
dade. Atravessamos a famosa ponte Luis I, toda construída em 
ferro, seguindo a escola de Gustave Eiffel, até à outra margem 
e, já em Vila Nova de Gaia, visitamos uma das mundialmente 
conhecidas caves de vinho do Porto, finalizando a visita com 
uma degustação. Resto da tarde livre para atividades de caráter 
pessoal. Sugerimos como opcional, um passeio durante a tarde 
até Guimarães. À noite sugerimos um jantar com fado e folclo-
re. Hospedagem.

3º DIA PORTO / AMARANTE / RÉGUA / VALE DO 
DOURO / VISEU (230 KM)
Depois do café da manhã e do ”check-out” deixamos o Porto 
em direção ao interior da região Norte, atravessando em pri-
meiro lugar a província do Minho, com uma parada em Amaran-
te, que fica já na fronteira com a província de Trás-os-Montes. 
Breve visita ao romântico centro histórico, composto pela igreja 
de São Gonçalo e pela medieval ponte sobre o rio Tâmega. Se-
guimos, subindo a Serra do Marão, para do outro lado a descer 
até ao Vale do Douro, em cujas encostas se encontram as vinhas 
que dão origem ao famoso Vinho do Porto. Na Régua visitamos 
o Museu do Douro para ficar a conhecer toda a história desta 
primeira região vinícola demarcada do mundo, tombada pela 
UNESCO patrimônio mundial. Seguimos pelo vale, ao longo do 
rio Douro até uma quinta para visita com prova e almoço. De-
pois de almoço continuamos ao longo do Douro para depois 
subir a sua encosta sul e atravessar as Serras das Meadas e do 
Montemuro, região a que outrora se chamou “Lusitânia”, para 
chegar a Viseu, capital da Beira Alta e terra do lendário Viriato, 
que aqui combateu as invasões romanas. Visita ao centro his-
tórico. Hospedagem no Hotel Palácio dos Melos****, ou 
similar em Viseu.

4º DIA VISEU / CELORICO DA BEIRA / SALAMANCA / 
MADRI (450 KM)
Após o café da manhã partimos em direção a uma das encostas 
da Serra da Estrela para fazer uma primeira parada em Celori-
co da Beira, pequena povoação, conhecida como a capital do 
famoso e delicioso “Queijo da Serra”. Visitamos no seu centro 
histórico o Solar do Queijo, um pequeno museu que conta toda 
a história desta iguaria portuguesa. Seguimos viagem, atraves-
sando a fronteira “virtual” entre Portugal e Espanha para chegar 
a Salamanca, apelidada de cidade Dourada devido ao esplendor 
das suas construções numa pedra de cor amarela e ao prestígio 

da sua vida intelectual. Visita orientada até à Plaza Mayor, con-
siderada a mais elegante do país e que é o ponto de encontro 
social de uma população ligada à famosa Universidade fundada 
em 1215, ao mesmo tempo que a de Paris. Tempo livre para 
almoço. De tarde prosseguimos a viagem, atravessando a “me-
seta”, até chegar a Madri. Hospedagem no Hotel AC Carlton 
Madrid ****, ou similar em Madri.

5º DIA MADRI (VISITA)
Café da manhã buffet no hotel. Iniciamos a nossa visita panorâ-
mica à capital espanhola. Cidade cosmopolita e moderna, de-
tentora de grande riqueza monumental de um impressionante 
tesouro artístico nos seus numerosos e importantes museus. A 
famosa Gran Via, o Paseo da Castelhana, as Fontes de Cibeles 
e Neptuno, a Plaza de Espanha, a praça Puertas del Sol, todo o 
movimentado centro geográfico e quilómetro zero de todas as 
estradas que partem da capital. Tarde livre para atividades de 
gosto pessoal. À noite sugerimos como passeio opcional um 
jantar com show de Flamenco. Hospedagem.

6º DIA MADRI (DIA LIVRE)
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades de gosto pes-
soal. Sugerimos um passeio opcional de dia completo a Tole-
do. Hospedagem.

7º DIA MADRI / BARCELONA (VIAGEM EM TREM AVE)
Após o café da manhã no hotel, transfer para a estação de trem 
de Atocha para embarque no trem AVE, em classe turística, 
com destino a Barcelona. Após a chegada na estação de Sants, 
receção e início da visita panorâmica à capital catalã, passando 
pelas Ramblas, a movimentada avenida central da cidade, pela 
Praça da Catalunha, com as suas belas fontes, pelo Passeio de 
Gracia, avenida com comércio elegante que foi construída no 
século passado, pelas Casas Millá (La Pedrera) e Batló, obras 
primas de Gaudí, e pela igreja da Sagrada Família, belo exemplar 
da arquitetura modernista de Gaudí, que trabalhou na sua cons-
trução até à data da sua morte. Subimos ao Parque de Montjuic 
e passamos pelo estádio Olímpico. Hospedagem no Hotel Ca-
talonia 505 ****, ou similar em Barcelona.

8º DIA BARCELONA (DIA LIVRE)
Café da manhã no hotel e dia inteiramente livre para atividades 
de gosto pessoal. Sugerimos um passeio opcional de meio dia 
a Montserrat. Hospedagem.

9º DIA PARTIDA DE BARCELONA
Após o café da manhã e em hora a determinar, traslado ao aero-
porto internacional de Barcelona. FIM DA VIAGEM.

NORTE DE PORTUGAL, 
MADRI E BARCELONA

CIRCUITO EXCLUSIVO

Visitando Porto . Amarante . Régua . Vale do Douro . Viseu . Celorico da Beira . Salamanca . Madri . Barcelona
Passeios opcionais Cruzeiro no Porto . Jantar com Fados . Guimarães . Toledo

O diferencial deste roteiro

madri
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porto  viseu madri barcelona
2 1 3 2

9 14 1 Hotéis

DIAS VISITAS REFEIÇão ****
*****

abril 29
Maio 20
Junho 10
julho 1 22

abril 30
Maio 21
Junho 11
julho 2 23

DATAS DUPLO INDIVIDUAL

Todas as datas € 1.590 € 2.120

• Traslados privativos de chegada e partida;
• Circuito em moderno ônibus de turismo ou em van, com acompa-

nhamento de experiente guia ou motorista de turismo de língua 
portuguesa do 2º ao 5º dia e no do roteiro (não inclui acompanha-
mento no trecho de trem entre Madri e Barcelona);

• 8 Noites de hospedagem em base de apartamento duplo com café da 
manhã buffet, nos hotéis indicados no roteiro, ou similares;

• 1 Visita com degustação e almoço a uma vinícola no Vale do Douro; 
• Visitas guiadas nas seguintes cidades: Porto; Amarante; Régua (in-

gresso no Museu do Douro); Vale do Douro; Viseu (ingresso na Sé); 
Celorico da Beira (Solar do Queijo); Salamanca; Madri; Barcelona;

• Visita com degustação às caves de Vinho do Porto, no Porto;
• Viagem no trem AVE entre Madri e Barcelona (classe turística);
• Serviço de maleteiros (1 mala por pessoa);
• Taxas de turismo, serviço e impostos (Não inclui taxas de cidade, a 

pagar localmente nos hotéis).

O PREÇO INCLUI

DATAS DO INÍCIO DO ROTEIRO no porto

DATAS DO INÍCIO DO ROTEIRO EM barcelona

PREÇO POR PESSOA mínimo 2 passageiros 

Nas datas com inicio em Barcelona, o roteiro será efetuado no sentido 
inverso, com ordem de visitas diferente, mantendo no entanto o mesmo 
conteúdo. Favor consultar o roteiro inverso em www.nortravel.com.br

Agosto 12
Setembro 2 23
Outubro 14
novembro 4

Agosto 13
Setembro 3 24
Outubro 15
novembro 5

Salamanca

porto

MADRI

PORTO
SALAMANCA

CELORICO 
DA BEIRA

DOURO
RÉGUA

AMARANTE

VISEU
BARCELONA
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ALCOBAÇA Visita aos túmulos de Pedro e Inês.
COIMBRA Visita à Universidade.
PORTO Visita às Caves de Vinho do Porto com degustação.
AMARANTE Visita à Igreja de São Gonçalo.
VALE DO DOURO Visita com degustação a uma Vinícola de 
referência na região.
CELORICO DA BEIRA Visita ao Solar do Queijo da Serra.

1º DIA CHEGADA A LISBOA
Receção no aeroporto e traslado privativo para o Hotel 
Occidental Lisboa ****, ou similar em Lisboa. Resto do 
dia livre. Hospedagem.
Nota:  Por regra, os apartamentos nos hotéis só ficam disponíveis a partir 
das 16h00 para Check-In. No caso de chegar mais cedo e o apartamento 
ainda não puder ser ocupado, tem a possibilidade de guardar a bagagem 
junto da receção.

2º DIA LISBOA (VISITA)
Café da manhã buffet no hotel. Iniciamos a nossa visita à capi-
tal de Portugal, começando pelo bairro monumental de Belém, 
de onde partiram outrora as grandes expedições à procura de 
novos mundos. Fazemos uma primeira parada em frente ao 
Padrão dos Descobrimentos e à Torre de Belém, símbolo da 
cidade. Tempo livre para poder ir provar os famosos pastéis 
de Belém na pastelaria que reclama a sua origem. Voltando ao 
centro histórico da capital de Portugal, iniciamos um passeio 
pelas ruelas de Alfama com visita à Sé de Lisboa. De novo no 
ônibus, subimos a elegante Avenida da Liberdade até ao Mar-
quês de Pombal a caminho do hotel. Resto do dia livre. De tarde 
sugerimos um passeio opcional à romântica vila de Sintra e à 
glamorosa vila de Cascais. Hospedagem.

3º DIA LISBOA / OBIDOS / NAZARÉ / ALCOBAÇA / 
FÁTIMA (200 KM)
Após o café da manhã e o check-out, partimos rumo ao nor-
te, fazendo a primeira parada na bucólica vila de Óbidos, uma 
das mais bem preservadas vilas medievais de Portugal, que foi 
dote de rainhas durante várias dinastias da história portuguesa. 
Fazemos um passeio pelas ruelas no interior da muralha que 
envolvem toda a vila. Aproveite para provar o delicioso licor de 
cereja, a “Ginjinha”, servido em copo de chocolate. Continua-
mos a nossa viagem passando pela vila piscatória da Nazaré com 
parada no miradouro do Sítio com a fantástica vista sobre a vila 
e o oceano atlântico. Seguimos até Alcobaça para uma visita à 
igreja do mosteiro onde se encontram os túmulos de Pedro e 
Inês para depois seguir até Fátima. Visita ao Santuário, um dos 
mais importantes locais de peregrinação da Europa, que faz me-
mória às aparições de Nossa Senhora aos três pastorinhos. Jan-
tar e hospedagem num dos Fátima Hotels ***, em Fátima.

4º DIA FÁTIMA / COIMBRA / AVEIRO / PORTO (230 KM)
Partida após o café da manhã em direção a Coimbra, a eterna 
cidade dos estudantes. Subimos até ao topo da cidade para uma 
visita à secular universidade, uma das mais antigas da Europa. 
Depois da visita seguimos viagem até Aveiro, muitas vezes ape-
lidada de “Veneza Portuguesa” por causa dos seus canais e os 
típicos barcos “Moliceiros” que os percorrem. Tempo livre no 
centro para poder provar a doçaria local numa das várias pas-
telarias: os tradicionais ”ovos-moles”. Continuamos ao longo da 
costa, até ao Porto. Hospedagem no Grande Hotel do Porto 
***, ou similar no Porto.

5º DIA PORTO (VISITA)
Café da manhã buffet no hotel. No período da manhã vamos 
conhecer a cidade “invicta”, a segunda maior cidade de Portu-
gal e capital do norte do país. A pé, descemos a Avenida dos 
Aliados, passando pela estação de trem de São Bento com seus 
magníficos painéis de azulejos, caminhamos pela animada rua 
das Flores, até chegar ao bairro histórico da Ribeira, junto ao 
rio Douro, tombado pela UNESCO Patrimônio Mundial da Hu-
manidade. Atravessamos a famosa ponte Luis I, toda construída 
em ferro, seguindo a escola de Gustave Eiffel, até à outra mar-
gem, em Vila Nova de Gaia, para visitar uma das mundialmente 
conhecidas caves de vinho do Porto, finalizando a visita com 
uma degustação. Resto da tarde livre para atividades de caráter 
pessoal. Sugerimos como opcional, um passeio durante a tarde 
até Guimarães. À noite sugerimos um jantar com fado e folclo-
re. Hospedagem.

6º DIA PORTO / AMARANTE / RÉGUA / VALE DO 
DOURO / VISEU (230 KM)
Depois do café da manhã e do check-out deixamos o Porto em 
direção ao interior da região Norte, atravessando em primeiro lu-
gar a província do Minho, com uma parada em Amarante, que fica 
já na fronteira com a província de Trás-os-Montes. Breve visita ao 
romântico centro histórico, composto pela igreja de São Gonçalo 
e pela medieval ponte sobre o rio Tâmega. Seguimos, subindo a 
Serra do Marão, para do outro lado a descer até ao Vale do Dou-
ro, em cujas encostas se encontram as vinhas que dão origem ao 
famoso Vinho do Porto. Na Régua visitamos o Museu do Douro 
para ficar a conhecer toda a história desta primeira região vinícola 
demarcada do mundo, tombada pela UNESCO patrimônio mun-
dial. Seguimos pelo vale, ao longo do rio Douro até uma quinta 
para visita com prova e almoço. Depois de almoço continuamos 
ao longo do Douro para depois subir a sua encosta sul e atravessar 
as Serras das Meadas e do Montemuro, região a que outrora se 
chamou “Lusitânia”, para chegar a Viseu, capital da Beira Alta e 
terra do lendário Viriato, que aqui combateu as invasões roma-
nas. Visita ao centro histórico. Hospedagem no Hotel Palácio dos 
Melos ****, ou similar em Viseu.

7º DIA VISEU / CELORICO DA BEIRA / SALAMANCA / 
MADRI (450 KM)
Após o café da manhã partimos em direção a uma das encostas 
da Serra da Estrela para fazer uma primeira parada em Celori-
co da Beira, pequena povoação, conhecida como a capital do 
famoso e delicioso “Queijo da Serra”. Visitamos no seu centro 
histórico o Solar do Queijo, um pequeno museu que conta toda 
a história desta iguaria portuguesa. Seguimos viagem, atraves-
sando a fronteira “virtual” entre Portugal e Espanha para chegar 
a Salamanca, apelidada de cidade Dourada devido ao esplendor 
das suas construções numa pedra de cor amarela e ao prestígio 
da sua vida intelectual. Visita orientada até à Plaza Mayor, con-
siderada a mais elegante do país e que é o ponto de encontro 
social de uma população ligada à famosa Universidade fundada 
em 1215, ao mesmo tempo que a de Paris. Tempo livre para 
almoço. De tarde prosseguimos a viagem, atravessando a “me-
seta”, até chegar a Madri. Hospedagem no Hotel AC Carlton 
Madrid ****, ou similar em Madri.

8º DIA MADRI (VISITA)
Café da manhã buffet no hotel. Iniciamos a nossa visita panorâ-
mica à capital espanhola. Cidade cosmopolita e moderna, de-
tentora de grande riqueza monumental de um impressionante 
tesouro artístico nos seus numerosos e importantes museus. A 
famosa Gran Via, o Paseo da Castelhana, as Fontes de Cibeles 
e Neptuno, a Plaza de Espanha, a praça Puertas del Sol, todo o 
movimentado centro geográfico e quilómetro zero de todas as 
estradas que partem da capital. Tarde livre para atividades de 
gosto pessoal. À noite sugerimos como passeio opcional um 
jantar com show de Flamenco. Hospedagem.

9º DIA MADRI (DIA LIVRE)
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades de gosto pes-
soal. Sugerimos um passeio opcional de dia completo a Toledo. 
Hospedagem.

10º DIA PARTIDA DE MADRI
Após o café da manhã e em hora a determinar, traslado ao aero-
porto de Madri. FIM DA VIAGEM.

PORTUGAL MARAVILHOSO E MADRI
CIRCUITO EXCLUSIVO

Visitando Lisboa . Óbidos . Nazaré . Alcobaça . Fátima . Coimbra . Aveiro . Porto . Amarante . Régua . Vale do 
Douro . Viseu . Celorico da Beira . Salamanca . Madri
Passeios opcionais Sintra . Cascais . Estoril . Cruzeiro no Porto . Jantar com Fados . Guimarães . Toledo

O diferencial deste roteiro

NOVIDADE 2020

alcobaça

madri
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10 23 2 Hotéis

DIAS VISITAS REFEIÇÕES ****
*****

DATAS DUPLO INDIVIDUAL
Todas as datas
LISBOA - MADRI € 1.470 € 1.970
Todas as datas
MADRI - LISBOA € 1.560 € 2.090

• Traslados privativos de chegada e partida;
• Circuito em moderno ônibus de turismo ou em van, com acompa-

nhamento de experiente guia de língua portuguesa do 2º ao 5º dia 
do roteiro e por experiente guia ou motorista de turismo do 6º ao 
8º dia;

• 9 Noites de hospedagem em base de apartamento duplo com café da 
manhã buffet, nos hotéis conforme o roteiro, ou similares;

• 1 Refeição (bebidas não incluídas), conforme indicação no roteiro;
• Visitas guiadas nas seguintes cidades: Lisboa (ingresso na Sé); Óbi-

dos; Nazaré; Alcobaça (igreja do Mosteiro); Fátima; Coimbra (in-
gresso na universidade); Aveiro; Porto; Amarante; Régua (ingresso 
no Museu do Douro); Vale do Douro; Viseu (ingresso na Sé); Celori-
co da beira (Solar do Queijo); Salamanca; Madri

• Visita com degustação às caves de Vinho do Porto, no Porto;
• 1 Visita com degustação e almoço (bebidas incluídas) a uma viní-

cola no Vale do Douro;
• Serviço de maleteiros (1 mala por pessoa);
• Taxas de turismo, serviço e impostos (Não inclui taxas de cidade, a 

pagar localmente nos hotéis).

O PREÇO INCLUI

DATAS DO INÍCIO DO ROTEIRO EM LISBOA

DATAS DO INÍCIO DO ROTEIRO EM MADRI

PREÇO POR PESSOA mínimo 2 passageiros 

Nas datas com inicio em Madri, o roteiro será efetuado no sentido in-
verso, com ordem de visitas diferente, mantendo no entanto o mesmo 
conteúdo. Favor consultar o roteiro inverso em www.nortravel.com.br

PORTO

LISBOA

ÓBIDOS
 NAZARÉ

FÁTIMA
COIMBRA
AVEIRO VISEU

ALCOBAÇA

DOURO
SALAMANCA

MADRI

NOVIDADE 2020

lisboa  fátima porto viseu madri
2 1 2 1 3

abril 26
Maio 17
Junho 7 28
julho 19

Maio 2 23
Junho 13
julho 4 25
Agosto 15

Agosto 9 30
Setembro 20
Outubro 11
novembro 1

Setembro 5 26
Outubro 17
novembro 7

óbidos

douro
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1º DIA CHEGADA A LISBOA
Receção no aeroporto e traslado privativo para o Hotel 
Occidental Lisboa ****, ou similar em Lisboa. Resto do 
dia livre. Hospedagem.
Nota:  Por regra, os apartamentos nos hotéis só ficam disponíveis a partir 
das 16h00 para Check-In. No caso de chegar mais cedo e o apartamento 
ainda não puder ser ocupado, tem a possibilidade de guardar a bagagem 
junto da receção.

2º DIA LISBOA (VISITA)
Café da manhã buffet no hotel. Iniciamos a nossa visita à capital 
de Portugal, começando pelo bairro monumental de Belém, de 
onde partiram outrora as grandes expedições à procura de novos 
mundos. Fazemos uma primeira parada em frente ao Padrão dos 
Descobrimentos e à Torre de Belém, símbolo da cidade. Tempo li-
vre para poder ir provar os famosos pastéis de Belém na pastelaria 
que reclama a sua origem. Voltando ao centro histórico da capital 
de Portugal, iniciamos um passeio pelas ruelas de Alfama com vi-
sita à Sé de Lisboa. De novo no ônibus, subimos a elegante Aveni-
da da Liberdade até ao Marquês de Pombal a caminho do hotel. 
Resto do dia livre. De tarde sugerimos um passeio opcional à ro-
mântica vila de Sintra e à glamorosa vila de Cascais. Hospedagem.

3º DIA LISBOA / ÓBIDOS / NAZARÉ / ALCOBAÇA / 
FÁTIMA (200 KM)
Após o café da manhã e o check-out, partimos rumo ao nor-
te, fazendo a primeira parada na bucólica vila de Óbidos, uma 
das mais bem preservadas vilas medievais de Portugal, que foi 
dote de rainhas durante várias dinastias da história portuguesa. 
Fazemos um passeio pelas ruelas no interior da muralha que 
envolvem toda a vila. Aproveite para provar o delicioso licor de 
cereja, a “Ginjinha”, servido em copo de chocolate. Continua-
mos a nossa viagem passando pela vila piscatória da Nazaré com 
parada no miradouro do Sítio com a fantástica vista sobre a vila 
e o oceano atlântico. Seguimos até Alcobaça para uma visita à 
igreja do mosteiro onde se encontram os túmulos de Pedro e 
Inês para depois seguir até Fátima. Visita ao Santuário, um dos 
mais importantes locais de peregrinação da Europa, que faz me-
mória às aparições de Nossa Senhora aos três pastorinhos. Jan-
tar e hospedagem num dos Fátima Hotels ***, em Fátima.

4º DIA FÁTIMA / COIMBRA / AVEIRO / PORTO (230 KM)
Partida após o café da manhã em direção a Coimbra, a eterna 
cidade dos estudantes. Subimos até ao topo da cidade para uma 
visita à secular universidade, uma das mais antigas da Europa. 
Depois da visita seguimos viagem até Aveiro, muitas vezes ape-
lidada de “Veneza Portuguesa” por causa dos seus canais e os 
típicos barcos “Moliceiros” que os percorrem. Tempo livre no 
centro para poder provar a doçaria local numa das várias pas-
telarias: os tradicionais ”ovos-moles”. Continuamos ao longo da 
costa, até ao Porto. Hospedagem no Grande Hotel do Porto 
***, ou similar no Porto.

5º DIA PORTO (VISITA)
Café da manhã buffet no hotel. No período da manhã vamos 

conhecer a cidade “invicta”, a segunda maior cidade de Portu-
gal e capital do norte do país. A pé, descemos a Avenida dos 
Aliados, passando pela estação de trem de São Bento com seus 
magníficos painéis de azulejos, caminhamos pela animada rua 
das Flores, até chegar ao bairro histórico da Ribeira, junto ao 
rio Douro, tombado pela UNESCO Patrimônio Mundial da Hu-
manidade. Atravessamos a famosa ponte Luis I, toda construída 
em ferro, seguindo a escola de Gustave Eiffel, até à outra mar-
gem, em Vila Nova de Gaia, para visitar uma das mundialmente 
conhecidas caves de vinho do Porto, finalizando a visita com 
uma degustação. Resto da tarde livre para atividades de caráter 
pessoal. Sugerimos como opcional, um passeio durante a tarde 
até Guimarães. À noite sugerimos um jantar com fado e folclo-
re. Hospedagem.

6º DIA PORTO / AMARANTE / RÉGUA / VALE DO 
DOURO / VISEU (230 KM)
Depois do café da manhã e do check-out deixamos o Porto em 
direção ao interior da região Norte, atravessando em primeiro 
lugar a província do Minho, com uma parada em Amarante, que 
fica já na fronteira com a província de Trás-os-Montes. Breve vi-
sita ao romântico centro histórico, composto pela igreja de São 
Gonçalo e pela medieval ponte sobre o rio Tâmega. Seguimos, 
subindo a Serra do Marão, para do outro lado a descer até ao 
Vale do Douro, em cujas encostas se encontram as vinhas que 
dão origem ao famoso Vinho do Porto. Na Régua visitamos o Mu-
seu do Douro para ficar a conhecer toda a história desta primeira 
região vinícola demarcada do mundo, tombada pela UNESCO pa-
trimônio mundial. Seguimos pelo vale, ao longo do rio Douro até 
uma quinta para visita com prova e almoço. Depois de almoço 
continuamos ao longo do Douro para depois subir a sua encosta 
sul e atravessar as Serras das Meadas e do Montemuro, região a 
que outrora se chamou “Lusitânia”, para chegar a Viseu, capital 
da Beira Alta e terra do lendário Viriato, que aqui combateu as 
invasões romanas. Visita ao centro histórico. Hospedagem no 
Hotel Palácio dos Melos****, ou similar em Viseu.

7º DIA VISEU / CELORICO DA BEIRA / SALAMANCA / 
MADRI (450 KM)
Após o café da manhã partimos em direção a uma das encostas 
da Serra da Estrela para fazer uma primeira parada em Celori-
co da Beira, pequena povoação, conhecida como a capital do 
famoso e delicioso “Queijo da Serra”. Visitamos no seu centro 
histórico o Solar do Queijo, um pequeno museu que conta toda 
a história desta iguaria portuguesa. Seguimos viagem, atraves-
sando a fronteira “virtual” entre Portugal e Espanha para chegar 
a Salamanca, apelidada de cidade Dourada devido ao esplendor 
das suas construções numa pedra de cor amarela e ao prestígio 
da sua vida intelectual. Visita orientada até à Plaza Mayor, con-
siderada a mais elegante do país e que é o ponto de encontro 
social de uma população ligada à famosa Universidade fundada 
em 1215, ao mesmo tempo que a de Paris. Tempo livre para 
almoço. De tarde prosseguimos a viagem, atravessando a “me-
seta”, até chegar a Madri. Hospedagem no Hotel AC Carlton 
Madrid ****, ou similar em Madri.

ENCANTOS DA PENÍNSULA IBÉRICA
CIRCUITO EXCLUSIVO

Visitando Lisboa . Óbidos . Nazaré . Alcobaça . Fátima . Coimbra . Aveiro . Porto . Amarante . Régua . Vale do Douro . Viseu . Celorico da Beira 
. Salamanca . Madri . Barcelona 
Passeios opcionais Sintra . Cascais . Estoril . Cruzeiro no Porto . Jantar com Fados . Guimarães . Toledo . Montserrat

ALCOBAÇA Visita aos túmulos de Pedro e Inês.
COIMBRA Visita à Universidade
PORTO Visita às Caves de Vinho do Porto com degustação.
AMARANTE Visita à Igreja de São Gonçalo.
VALE DO DOURO Visita com degustação a uma Vinícola de 
referência na região.
CELORICO DA BEIRA Visita ao Solar do Queijo da Serra.
TREM AVE Viagem de trem AVE entre Madri e Barcelona.

O diferencial deste roteiro

8º DIA MADRI (VISITA)
Café da manhã buffet no hotel. Iniciamos a nossa visita panorâ-
mica à capital espanhola. Cidade cosmopolita e moderna, de-
tentora de grande riqueza monumental de um impressionante 
tesouro artístico nos seus numerosos e importantes museus. A 
famosa Gran Via, o Paseo da Castelhana, as Fontes de Cibeles 
e Neptuno, a Plaza de Espanha, a praça Puertas del Sol, todo o 
movimentado centro geográfico e quilómetro zero de todas as 
estradas que partem da capital. Tarde livre para atividades de 
gosto pessoal. À noite sugerimos como passeio opcional um 
jantar com show de Flamenco. Hospedagem.

9º DIA MADRI (DIA LIVRE)
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades de gosto pes-
soal. Sugerimos um passeio opcional de dia completo a Tole-
do. Hospedagem.

10º DIA MADRI / BARCELONA (VIAGEM EM TREM AVE)
Após o café da manhã no hotel, transfer para a estação de trem 
de Atocha para embarque no trem AVE, em classe turística, 
com destino a Barcelona. Após a chegada na estação de Sants, 
receção e início da visita panorâmica à capital catalã, passando 
pelas Ramblas, a movimentada avenida central da cidade, pela 
Praça da Catalunha, com as suas belas fontes, pelo Passeio de 
Gracia, avenida com comércio elegante que foi construída no 
século passado, pelas Casas Millá (La Pedrera) e Batló, obras 
primas de Gaudí, e pela igreja da Sagrada Família, belo exemplar 
da arquitetura modernista de Gaudí, que trabalhou na sua cons-
trução até à data da sua morte. Subimos ao Parque de Montjuic 
e passamos pelo estádio Olímpico. Hospedagem no Hotel Ca-
talonia 505 ****, ou similar em Barcelona.

11º DIA BARCELONA (DIA LIVRE)
Café da manhã no hotel e dia inteiramente livre para atividades 
de gosto pessoal. Sugerimos um passeio opcional de meio dia 
a Montserrat. Hospedagem.

12º DIA PARTIDA DE BARCELONA
Após o café da manhã e em hora a determinar, traslado ao aero-
porto internacional de Barcelona. FIM DA VIAGEM.

trem ave
 IN

CL
US

O  trem ave INCLUSO

barcelona
madri

salamancamadri
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*****

24 2 Hotéis

VISITAS REFEIÇÕES ****

DATAS DUPLO INDIVIDUAL
Todas as datas
LISBOA - BARCELONA € 1.890 € 2.570
Todas as datas
BARCELONA - LISBOA € 1.990 € 2.700

• Traslados privativos de chegada e partida;
• Circuito em moderno ônibus de turismo ou em van, com acompa-

nhamento de experiente guia de língua portuguesa do 2º ao 5º dia 
do roteiro e por experiente guia ou motorista de turismo do 6º ao 
8º dia;

• 11 Noites de hospedagem em base de apartamento duplo com café 
da manhã buffet, nos hotéis conforme o roteiro, ou similares;

• 1 Refeição (bebidas não incluídas), conforme indicação no roteiro;
• Visitas guiadas nas seguintes cidades: Lisboa (ingresso na Sé); Óbi-

dos; Nazaré; Alcobaça (igreja do Mosteiro); Fátima; Coimbra (in-
gresso na universidade); Aveiro; Porto; Amarante; Régua (ingresso 
no Museu do Douro); Vale do Douro; Viseu (ingresso na Sé); Celori-
co da beira (Solar do Queijo); Salamanca; Madri; Barcelona;

• Visita com degustação às caves de Vinho do Porto, no Porto;
• 1 Visita com degustação e almoço (bebidas incluídas) a uma viníco-

la no Vale do Douro;
• Serviço de maleteiros (1 mala por pessoa);
• Taxas de turismo, serviço e impostos (Não inclui taxas de cidade, a 

pagar localmente nos hotéis).

O PREÇO INCLUI

DATAS DO INÍCIO DO ROTEIRO EM:
BARCELONA

PREÇO POR PESSOA mínimo 2 passageiros 

Nas datas com inicio em Barcelona, o roteiro será efetuado no sentido 
inverso, com ordem de visitas diferente, mantendo no entanto o mesmo 
conteúdo. Favor consultar o roteiro inverso em www.nortravel.com.br

12
DIAS

LISBOA

MADRI

PORTO

LISBOA

COIMBRA
SALAMANCA

ÓBIDOS
ALCOBAÇA  
FÁTIMA

NAZARÉ

AVEIRO
RÉGUAAMARANTE
DOURO

VISEU CELORICO BARCELONA

LISBOA  FÁTIMA PORTO VISEU  
2 1 2 1 

BARCELONA madri 
2 3

douro

lisboaporto

barcelona

abril 26
Maio 17
Junho 7 28
julho 19
Agosto 9 30
Setembro 20
Outubro 11
novembro 1

abril 30
Maio 21
Junho 11
julho 2 23
Agosto 13
Setembro 3 24
Outubro 15
novembro 5
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1º DIA CHEGADA A LISBOA
Receção no aeroporto e traslado privativo para o hotel selecio-
nado. Resto do dia livre. Hospedagem.
Nota: Por regra, os apartamentos nos hotéis só ficam disponíveis a partir 
das 16h00 para Check-In. No caso de chegar mais cedo e o apartamento 
ainda não puder ser ocupado, tem a possibilidade de guardar a bagagem 
junto da recepção.

2º DIA LISBOA (VISITA) / “FADO IN CHIADO”
Após o café da manhã no hotel, pick-up na entrada do hotel, ou 
na entrada de um hotel próximo, para o transporte até ao ponto 
de ônibus no Marquês de Pombal, onde inicia o city tour regular 
de meio-dia à capital de Portugal. Lisboa tem uma luz única e é 
uma cidade lendária com mais de 20 séculos de história. Que-
remos que a sinta e que a veja refletida nos lugares que fazem 
de Lisboa uma cidade especial, cheia de história e tradições. No 
bairro histórico de Belém, passamos pela Torre de Belém, pelo 
Padrão dos Descobrimentos, visitamos a igreja do Mosteiro dos 
Jerônimos e um dos emblemáticos museus da cidade. De vol-
ta ao centro histórico Iremos também a um dos bairros mais 
antigos e típicos de Lisboa, onde o fado ecoa a cada esquina. 
Subimos a Avenida da Liberdade até ao Marquês de Pombal, 
onde finaliza o passeio. Resto da tarde livre. Às 18h30, pick-up 
no hall do hotel e traslado privativo até ao Chiado para assistir 
ao show “Fado in Chiado”, seguido de um jantar num tradicio-
nal restaurante no coração do Bairro Alto. O regresso ao hotel 
será por conta própria, possibilitando conhecer um pouco mais 
do Bairro Alto à noite ou de fazer um passeio pelo Chiado, des-
cendo a Rua do Carmo até ao Rossio. Hospedagem no hotel 
selecionado.
*Aos Domingos este tour será substituído por um jantar com show de 
fado, numa casa de fados do Bairro Alto. 
**À 2ª feira, a visita aos Jerônimos e ao Museu dos Coches será substitu-
ída pela visita ao Palácio da Ajuda.

3º DIA LISBOA (DIA LIVRE)
Café da manhã do hotel. Dia livre para atividades de caráter pes-
soal. Hospedagem.

PASSEIOS OPCIONAIS 
SINTRA DE LUXE passeio de dia completo € 85 por pessoa.
ÉVORA WINETOUR passeio de dia completo (terças-feiras de 
Abril a Outubro) e Sábados € 90 por pessoa.

4º DIA LISBOA / ÓBIDOS / NAZARÉ / ALCOBAÇA / 
BATALHA / FÁTIMA / LISBOA
Café da manhã no hotel. Pick-up na entrada do hotel, ou na en-
trada de um hotel próximo, para o transporte até ao ponto de 
ônibus no Marquês de Pombal, onde inicia o passeio regular de 
dia completo. A primeira parada será em Óbidos, para um pas-
seio pelas ruelas desta vila medieval com suas lojas de artesana-
to e onde tem oportunidade para provar a famosa “ginjinha”, 
um licor de cereja típico da região. Seguimos até ao “Sítio”, local 
de onde se tem uma fantástica vista panorâmica sobre a típica 
vila piscatória da Nazaré, onde teremos tempo livre para almo-
ço. De tarde seguimos até Alcobaça para visitar os túmulos de 

PORTUGAL ESSENCIAL
PACOTE REGULAR . tourS regularES NOVIDADE 2020

Visitando LISBOA . ÓBIDOS . NAZARÉ . ALCOBAÇA . BATALHA . FÁTIMA . PORTO . BRAGA . GUIMARÃES
PASSEIOS OPCIONAIS SINTRA, CASCAIS, ESTORIL, ÉVORA, CRUZIERO NO RIO DOURO, SANTIAGO DE COMPOSTELA

• Traslados privativos, de chegada e partida em Lisboa e Porto;
• 4+3 Noites de hospedagem com café da manhã na combinação de 

hotéis selecionada, ou similares em Lisboa e Porto;
• City Tour regular de meio dia à cidade de Lisboa (com “pick-up” no 

hotel - ou próximo - e término na Praça Marquês de Pombal);
• Show “Fado in Chiado” seguido de jantar num restaurante local, no 

Bairro Alto (opção de 2 menus, sem bebidas);
• Passeio regular de dia completo a Óbidos, Nazaré Alcobaça, Batalha 

e Fátima (com “pick-up” no hotel - ou próximo - e término na Praça 
Marquês de Pombal);

• Viagem de trem no Intercidade (1ª classe) entre Lisboa e Porto;
• City Tour regular de meio-dia à cidade do Porto (com “pick-up” e 

“drop-off” no hotel);
• Passeio regular de dia completo a Braga e Guimarães, com almoço 

(com “pick-up” e “drop-off” no hotel);
• Taxas de turismo (exceto taxas de cidade, a pagar diretamente nos 

hotéis), serviço e impostos.

O PACOTE BASE INCLUI

DATAS DO INÍCIO DO ROTEIRO

braga

LISBOA  PORTO 
4 3

8 12 2 Hotéis

DIAS VISITAS REFEIÇÕES
Pedro e Inês no mosteiro da cidade e mais à frente na vila da 
Batalha, paramos junto ao famoso Mosteiro de Santa Maria da 
Vitória. A última parada é em Fátima, onde visitamos um dos 
mais famosos santuários da Europa, antes de regressar a Lisboa, 
ao ponto de ônibus no Marquês de Pombal. Hospedagem.

5º DIA LISBOA / PORTO (DE TREM)
Check-out após o café da manhã e traslado para a estação de 
trem Santa Apolónia. Embarque no trem Alfa Pendular ou In-
tercidades, em 1ª classe, com destino ao Porto. Receção na 
estação de Campanhã, no Porto e transporte privativo ao hotel 
selecionado. Às 14h00, pick-up no hotel para iniciar o city tour 
regular da cidade “Invicta”. Descobrir o Porto é ir ao encontro 
de muitas surpresas. O seu caráter hospitaleiro e conservador 
esconde uma cidade contemporânea e criativa. As marcas deste 
“saber estar” sentem-se nas ruas, na arquitetura e nos monu-
mentos, nos espaços de lazer, nas esplanadas e nas zonas co-
merciais, desde a Avenida dos Aliados até à Praça da Ribeira, 
junto ao cais do Rio Douro. Na margem norte situa-se Vila Nova 
de Gaia onde o tour finaliza numas Caves de Vinho do Porto 
com uma visita guiada com degustação, antes de regressar ao 
hotel. Hospedagem no hotel selecionado.

6º DIA PORTO / BRAGA / GUIMARÃES / PORTO
Café da manhã no hotel. Pick-up no hotel para um passeio re-
gular de dia completo à descoberta da província do Minho com 
as suas principais cidades: Guimarães e Braga. Em Guimarães, 
cidade “berço” da nação, onde nasceu D. Afonso Henriques, 
o 1º rei de Portugal, passeamos pelo bem preservado centro 
histórico, tombado pela UNESCO como Patrimônio Mundial da 
Humanidade. A caminho de Braga temos oportunidade de apre-
ciar a paisagem e admirar as vinhas plantadas em ramadas onde 
crescem as uvas que dão origem ao refrescante Vinho Verde. 
Para apreciar a gastronomia local, o almoço será num restau-
rante local. Na encosta da serra do Sameiro encontra-se o Bom 
Jesus do Monte com a sua esplendorosa escadaria em grani-
to e uma fabulosa vista panorâmica sobre a cidade e a região. 
Descendo à cidade dos arcebispos, assim conhecida pelas suas 
inúmeras igrejas, passeamos pelo centro histórico até à famosa 
Sé de Braga. Regresso ao Porto no final da tarde. Hospedagem.

7º DIA PORTO
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades de gosto pes-
soal. Hospedagem no hotel selecionado.

PASSEIOS OPCIONAIS 
SANTIAGO DE COMPOSTELA passeio de dia completo 
€ 130 por pessoa (min. 2 pessoas).
CRUZEIRO NO RIO DOURO passeio de dia completo de abril 
a novembro a partir de € 90 por pessoa (sem transferes para/
do cais de embarque ou estação de trem).

8º DIA PARTIDA DO PORTO
Café da manhã no hotel. Em hora a indicar localmente, trans-
porte ao aeroporto internacional do Porto ou à estação de 
trem. FIM DA VIAGEM

BRAGA
PORTO

LISBOA

ÓBIDOS
 NAZARÉ

FÁTIMA

GUIMARÃES

ALCOBAÇA

Diárias de 1Jan a 24Out

*****
****
***

A B c

DATAS DUPLO INDIVID. DUPLO INDIVID. DUPLO INDIVID.
1JAN a 
20mar € 990 € 1.350 € 1.090 € 1.400 € 1.190 € 1.720

21mar 
a 24out € 1.090 € 1.450 € 1.190 € 1.660 € 1.290 € 1.960

lisboa porto

a Roma *** Vila Galé Porto ****

b Mundial **** Eurostars Heroísmo **** 

c Dom Pedro Lisboa ***** Porto Palácio Hotel & SPA ***** 

combinação DE HOTÉIS

PREÇO POR PESSOA

Para as datas de 1jan, 9 a12abr e 9 a 14mai, preços sob consulta.
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1º DIA CHEGADA A LISBOA
Receção no aeroporto e traslado privativo para o hotel selecio-
nado. Resto do dia livre. Hospedagem.
Nota: Por regra, os apartamentos nos hotéis só ficam disponí-
veis a partir das 16h00 para Check-In. No caso de chegar mais 
cedo e o apartamento ainda não puder ser ocupado, tem a pos-
sibilidade de guardar a bagagem junto da recepção..

2º DIA LISBOA (VISITA) / “FADO IN CHIADO”
Após o café da manhã no hotel, pick-up na entrada do hotel, ou 
na entrada de um hotel próximo, para o transporte até ao ponto 
de ônibus no Marquês de Pombal, onde inicia o city tour regular 
de meio-dia à capital de Portugal. Lisboa tem uma luz única e é 
uma cidade lendária com mais de 20 séculos de história. Que-
remos que a sinta e que a veja refletida nos lugares que fazem 
de Lisboa uma cidade especial, cheia de história e tradições. No 
bairro histórico de Belém, passamos pela Torre de Belém, pelo 
Padrão dos Descobrimentos, visitamos a igreja do Mosteiro dos 
Jerônimos e um dos emblemáticos museus da cidade. De vol-
ta ao centro histórico Iremos também a um dos bairros mais 
antigos e típicos de Lisboa, onde o fado ecoa a cada esquina. 
Subimos a Avenida da Liberdade até ao Marquês de Pombal, 
onde finaliza o passeio. Resto da tarde livre. Às 18h30, pick-up 
no hall do hotel e traslado privativo até ao Chiado para assistir 
ao show “Fado in Chiado”, seguido de um jantar num tradicio-
nal restaurante no coração do Bairro Alto. O regresso ao hotel 
será por conta própria, possibilitando conhecer um pouco mais 
do Bairro Alto à noite ou de fazer um passeio pelo Chiado, des-
cendo a Rua do Carmo até ao Rossio. Hospedagem no hotel 
selecionado.
*Aos Domingos este tour será substituído por um jantar com show de 
fado, numa casa de fados do Bairro Alto. 
**À 2ª feira, a visita aos Jerônimos e ao Museu dos Coches será substitu-
ída pela visita ao Palácio da Ajuda.

3º DIA LISBOA (DIA LIVRE)
Café da manhã do hotel. Dia livre para atividades de caráter pes-
soal. Hospedagem.

Olá LISBOA E PORTO
PACOTE REGULAR . tourS regularES

Visitando LISBOA . ÓBIDOS . NAZARÉ . ALCOBAÇA . BATALHA . FÁTIMA . PORTO . BRAGA . GUIMARÃES
PASSEIOS OPCIONAIS SINTRA . CASCAIS . ESTORIL . ÉVORA

• Traslados privativos, de chegada e partida em Lisboa e Porto;
• 3+2 Noites (+ as eventuais noites extra em cada cidade) de hospeda-

gem com café da manhã nos hotéis selecionados, ou similares;
• Tour regular de meio dia à cidade de Lisboa (com pick-up no hotel - 

ou próximo - e término na Praça Marquês 
•   de Pombal);
• Show “Fado in Chiado” seguido de jantar no Bairro Alto;
• Viagem de trem em 1ª classe entre Lisboa e Porto;
• City Tour regular de meio-dia à cidade do Porto (com pick-up e dro-
p-off no hotel);

• Taxas de turismo (exceto taxas de cidade, a pagar diretamente nos 
hotéis), serviço e impostos.

O PACOTE BASE INCLUI

DATAS DO INÍCIO DO ROTEIRO

guimarães

ÓBIDOS

LISBOA  PORTO 
3 2

6 4 1 5
DIAS VISITAS REFEIÇão C.M. BUFFET

PASSEIOS OPCIONAIS 
SINTRA DE LUXE passeio de dia completo € 85 por pessoa.
ÉVORA WINETOUR passeio de dia completo (terças-feiras de 
Abril a Outubro) e Sábados € 90 por pessoa.
ÓBIDOS, NAZARÉ, ALCOBAÇA, BATALHA E FÁTIMA 
passeio de dia completo € 85 por pessoa.

4º DIA LISBOA / PORTO (DE TREM)
Check-out após o café da manhã e traslado para a estação de 
trem Santa Apolónia. Embarque no trem Alfa Pendular ou In-
tercidades, em 1ª classe, com destino ao Porto. Receção na 
estação de Campanhã, no Porto e transporte privativo ao hotel 
selecionado. Às 14h00, pick-up no hotel para iniciar o city tour 
regular da cidade “Invicta”. Descobrir o Porto é ir ao encontro 
de muitas surpresas. O seu caráter hospitaleiro e conservador 
esconde uma cidade contemporânea e criativa. As marcas deste 
“saber estar” sentem-se nas ruas, na arquitetura e nos monu-
mentos, nos espaços de lazer, nas esplanadas e nas zonas co-
merciais, desde a Avenida dos Aliados até à Praça da Ribeira, 
junto ao cais do Rio Douro. Na margem norte situa-se Vila Nova 
de Gaia onde o tour finaliza numas Caves de Vinho do Porto 
com uma visita guiada com degustação, antes de regressar ao 
hotel. Hospedagem no hotel selecionado.

5º DIA PORTO
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades de gosto pes-
soal. Hospedagem no hotel selecionado.

PASSEIOS OPCIONAIS 
BRAGA E GUIMARÃES passeio de dia completo€ 90 por pes-
soa (min. 2 pessoas).
SANTIAGO DE COMPOSTELA passeio de dia completo 
€ 130 por pessoa (min. 2 pessoas).
CRUZEIRO NO RIO DOURO passeio de dia completo de maio 
a outubro a partir de € 90 por pessoa (sem transferes para e 
do cais de embarque ou estação de trem).

6º DIA PARTIDA DO PORTO
Café da manhã no hotel. Em hora a indicar localmente, trans-
porte ao aeroporto internacional do Porto ou à estação de 
trem. FIM DA VIAGEM

BRAGA
PORTO

LISBOA

ÓBIDOS
 NAZARÉ

FÁTIMA

GUIMARÃES

ALCOBAÇA

Diárias de 1Jan a 24Out

i	Monte você mesmo este roteiro com base em “Tours Regula-
res”. O pacote tem como base um mínimo de 5 noites (3 em 
Lisboa e 2 no Porto), os city tours “regulares” e os traslados 
privativos (de chegada, partida e intermédios), realizados pe-
los nossos motoristas de turismo em carros ou vans de Turis-
mo. 

i	 Escolha para completar o pacote os hotéis em função do pre-
ço, da categoria, ou mesmo da sua localização. Como opções 
tem uma vasta lista de hotéis nas categorias de 3, 4 e 5 estrelas 
e várias tipologias de apartamentos, com indicação imediata 
da disponibilidade.

Como CONSULTAR em www.nortravel.com.br

1 Escolha a DATA de início do circuito em Lisboa.

2 Escolha o Nr. de NOITES pretendido em cada cidade (máximo 
7 noites).

3 Escolha o Nr. de APARTAMENTOS e a TIPOLOGIA.

4 Escolha o HOTEL em LISBOA em função do preço, da categoria 
ou da localização e a tipologia do(s) apartamento(s) – Pode 
aplicar o filtro de categoria e localização ou procurar pelo 
nome do hotel.

5 Escolha o HOTEL no PORTO em função do preço, da categoria 
ou da localização e a tipologia do(s) apartamento(s) – Pode 
aplicar o filtro de categoria e localização ou procurar pelo 
nome do hotel.

Será apresentado o resumo da sua escolha com as respetivas tarifas, 
condições e prazos com multas.

Completa oferta de hotéis de 3* 4* 5*
Confirmação imediata

 Flexibilidade na escolha de tarifas
PACOTE DE 6 a 15 DIAS
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1º DIA LISBOA OU PORTO / COIMBRA (DE TREM)
Comparência na Estação de Santa Apolónia, em Lisboa, ou na 
estação de Campanhã, no Porto. Embarque no trem “Interci-
dades”, em classe turística, com destino a Coimbra. Receção na 
estação de Coimbra B e transfer para o hotel selecionado. Pelas 
14h00, início da visita à cidade dos estudantes, com uma das 
mais antigas universidades da Europa. O passeio inicia-se pre-
cisamente com uma visita à universidade, localizada no topo da 
cidade descendo depois ao centro histórico, junto à margem do 
rio Tâmega. Na margem sul, passamos pelo mosteiro de Santa 
Clara, monumento do Séc. XIII que desvenda um pouco mais 
sobre a história desta cidade como também de uma das figuras 
mais queridas da história de Portugal: a Rainha Santa Isabel. Re-
gresso ao Hotel. Hospedagem.

2º DIA COIMBRA / VISEU / BELMONTE / SERRA DA 
ESTRELA / SEIA / COIMBRA
Partida do hotel para um passeio de dia completo à descoberta 
do interior da região, outrora conhecida como Lusitânia. Pri-
meira parada na cidade de Viseu, terra de Viriato, o famoso 
guerreiro que fez frente às invasões romanas. Passeio pelo mui-
to bem preservado centro histórico com suas casas e monu-
mentos em granito. Continuamos contornando a cordilheira da 
Serra da Estrela, passando pela Guarda, a cidade mais “alta” do 

OLÁ CENTRO
PACOTE REGULAR . tours regulares

Visitando COIMBRA · VISEU · BELMONTE · SERRA DA ESTRELA · SEIA · BAIRRADA · ILHAVO · AVEIRO

• Viagem de trem Intercidade em classe turística para os trajetos: Lis-
boa ou Porto – Coimbra e retorno de Aveiro para Lisboa ou Porto;

• Todos os traslados e tour em carro ou van com motorista de turismo 
privativo;

• 2 Noites de hospedagem com café da manhã, no hotel selecionado 
em Coimbra;

• 1 Visita com degustação de vinhos a uma vinícola de referência na 
Bairrada;

• Ingressos: Universidade de Coimbra; Museu dos Descobrimentos e 
Museu Underground;

• Taxas de turismo (exceto taxas de cidade, quando obrigatório, a pa-
gar diretamente no hotel), serviço e impostos.

O PACOTE BASE INCLUI

DATAS DO INÍCIO DO ROTEIRO

coimbra

belmonteaveiro

3 10 2
DIAS VISITAS

país, para chegar até Belmonte, vila medieval onde se fixou prin-
cipalmente a partir do século XV uma importante comunidade 
judaica, é também a terra onde nasceu Pedro Álvares Cabral, 
em 1467. Visita ao Museu dos Descobrimentos. Continuamos 
o passeio até Manteigas e subimos ao topo da Serra da Estrela, 
que com os seus 1995m é a mais alta serra de Portugal conti-
nental. Descemos depois a sua encosta Este, passando por Seia, 
até regressar a Coimbra. Hospedagem.

3º DIA COIMBRA / BAIRRADA / ÍLHAVO / AVEIRO / 
AVEIRO – LISBOA OU PORTO (DE TREM)
“Check-out” e partida de Coimbra, atravessando a região viníco-
la da Bairrada, onde faremos uma visita ao Museu Underground, 
situado numa das vinícolas de referência da região, finalizada 
com uma degustação dos vinhos. Seguimos até Ílhavo para uma 
visita ao Museu da Vista Alegre, a mais conceituada marca de 
porcelana de Portugal. Continuamos até Aveiro para um pas-
seio pelo centro histórico, com tempo livre para poder almoçar 
provar os famosos “ovos-moles”. Depois do almoço finalizamos 
o passeio na estação de trem de Aveiro. Embarque no trem In-
tercidades com destino a Lisboa ou ao Porto, com chegada à 
Estação de Santa Apolónia, em Lisboa, ou Estação de Campa-
nhã, no Porto, no final do dia. FIM DA VIAGEM

Diárias de 1Jan a 24Out

i	Monte você mesmo este roteiro com base em “Tours Regula-
res”. O pacote tem como base 2 noites de hospedagem com 
café da manhã, as viagens de trem, os principais passeios re-
gulares e os traslados privativos (de chegada, partida e inter-
médios), realizados pelos nossos motoristas de turismo em 
carros ou vans de Turismo.

i	 Escolha para completar o pacote os hotéis em função do pre-
ço, da categoria, ou mesmo da sua localização. Como opções 
tem uma vasta lista de hotéis nas categorias de 3, 4 e 5 estrelas 
e várias tipologias de apartamentos, com indicação imediata 
da disponibilidade.

Como CONSULTAR em www.nortravel.com.br

1 Escolha a DATA de início do circuito em Lisboa.

2 Escolha o Nr. de NOITES pretendido (mínimo 2, máximo 7).

3 Escolha o Nr. de APARTAMENTOS e a TIPOLOGIA.

4 Escolha o HOTEL em COIMBRA em função do preço, da cate-
goria ou da localização e a tipologia do(s) apartamento(s) – 
Pode aplicar o filtro de categoria e localização ou procurar pelo 
nome do hotel.

Será apresentado o resumo da sua escolha com as respetivas tarifas, 
condições e prazos com multas.

Completa oferta de hotéis de 3* 4* 5*
Confirmação imediata

Flexibilidade na escolha de tarifas

NOVIDADE 2020

C.M. BUFFET

partida de Lisboa ou Porto

LISBOA

COIMBRA
ÍLHAVO
AVEIRO VISEU

BELMONTESEIA
ESTRELA
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1º DIA LISBOA / ÉVORA (DE TREM)
Comparência por conta própria na Gare do Oriente para em-
barque no trem “Intercidades” das 09h02, em 1ª classe, com 
destino a Évora. Receção na estação de Évora e transporte pri-
vativo ao hotel selecionado. Tempo livre para almoçar. De tar-
de, vamos conhecer Évora, cidade coroada pela sua imponente 
catedral, e que guarda no seu centro histórico, rodeado de uma 
vasta cintura de muralhas, uma valiosa herança cultural que a 
UNESCO tombou Patrimônio da Humanidade. Passeamos pe-
las ruas estreitas de evocação mourisca que contrastam com 
praças que assentam sobre dois milénios de história. O seu pa-
trimônio arquitetônico e artístico é tão omnipresente e impres-
sivo que, por si só, guia os passos de quem gosta de caminhar 
sem rumo: do romano ao neoclássico, passando pelo gótico e 
pelas várias expressões do manuelino, da renascença e do bar-
roco. Alguns dos exemplos são o Templo Romano de Évora, a 
Catedral Romano-Gótica e a igreja de São Francisco com a fa-
mosa “Capela dos Ossos”. Hospedagem.

2º DIA ÉVORA / ALQUEVA / MONSARAZ / CORVAL / 
REGUENGOS DE MONSARAZ / ÉVORA
Café da manhã no hotel. Partida para um passeio privativo de 
dia completo à descoberta das magníficas paisagens da planície 
alentejana, até ao grande lago do Alqueva, o maior lago artificial 
da Europa. Subida até Monsaraz, lugar histórico no topo de um 
monte, conquistado aos Mouros em 1167, que desempenhou 
ao longo dos séculos o papel de sentinela do Guadiana, vigian-
do a fronteira com Castela e que conseguiu manter as suas 
caraterísticas ao longo dos séculos. Um passeio por Monsaraz 
é também uma viagem no tempo, pois é um local único onde 
ainda se consegue encontrar a paz e a tranquilidade esquecidas 

OLÁ ALENTEJO
PACOTE REGULAR . tours privativos

Visitando ÉVORA ·ALQUEVA · MONSARAZ · CORVAL · REGUENGOS DE MONSARAZ · 
ARRAIOLOS · ESTREMOZ · VILA VIÇOSA

• Viagem de trem Intercidade em 1ª classe para os trajetos: Lisboa – 
Évora - Lisboa;

• Todos os traslados e tours em carro ou van com motorista de tu-
rismo privativo;

• 2 Noites de hospedagem com café da manhã, no hotel selecionado;
• 1 Visita com degustação de vinhos e azeites numa vinícola de refe-

rência na região;
• Ingressos: Catedral de Évora; Capela dos Ossos;
• Taxas de turismo (exceto taxas de cidade, quando obrigatório a pa-

gar diretamente nos hotéis), serviço e impostos.

O PACOTE BASE INCLUI

DATAS DO INÍCIO DO ROTEIRO

monsaraz / Alqueva

évoraREGUENGOS DE MONSARAZ

3 9 2
DIAS VISITAS C.M. BUFFET

pelos tempos modernos. Tempo livre para almoço. De tarde 
passamos pela pequena vila do Corval, conhecida pelas suas 
olarias, que temos a oportunidade de visitar, antes de seguir 
até Reguengos, para uma visitamos uma adega de referência da 
região. O Alentejo é uma das maiores e mais importantes regi-
ões vinícolas do país com fabulosos vinhos e azeites. Visita com 
degustação antes do regresso a Évora. Hospedagem.

3º DIA ÉVORA / ARRAIOLOS / ESTREMOZ / VILA 
VIÇOSA / ÉVORA – ÉVORA / LISBOA (DE TREM)
Partimos após o café da manhã para um passeio privativo de dia 
completo continuando a descoberta das principais localidades 
da região. Não muito distante da cidade, visitamos uma fábrica 
de cortiça onde vai ficar a conhecer melhor este produto que 
serve para muito mais do que as tradicionais rolhas que todos 
conhecemos nas garrafas de vinho. Em Arraiolos, com o seu pe-
culiar castelo altaneiro e circular, os tapetes tradicionais deste 
local, com séculos de história, bordados à mão por gerações e 
gerações de bordadeiras, fazem parte do artesanato mais co-
nhecido de Portugal. Seguimos até Estremoz para um passeio 
pela cidade branca e nobre que se divide em dois núcleos que 
marcam a sua evolução: o casario medieval junto ao castelo e, 
fora das muralhas, a vila moderna. Não muito longe encontra-se 
Vila Viçosa, que conta no seu passado com alguns dos momen-
tos mais importantes da história do país. Aqui foi estabelecida 
a Casa dos Duques de Bragança, a família nobre mais poderosa 
a seguir à Casa Real que se manteve lá durante vários séculos 
até à Proclamação da República. Regresso a Évora, até à esta-
ção de trem, para embarque no trem Intercidades de regresso 
a Lisboa, com chegada à Gare do Oriente no final do dia. FIM 
DA VIAGEM

Diárias de 1Jan a 24Out

i	Monte você mesmo este roteiro com base em “Tour Privati-
vo”. O pacote tem como base 2 noites de hospedagem com 
café da manhã, as viagens de trem, os principais passeios e os 
traslados privativos (de chegada, partida e intermédios), rea-
lizados pelos nossos motoristas de turismo em carros ou vans 
de Turismo.

i	 Escolha para completar o pacote os hotéis em função do pre-
ço, da categoria, ou mesmo da sua localização. Como opções 
tem uma vasta lista de hotéis nas categorias de 3, 4 e 5 estrelas 
e várias tipologias de apartamentos, com indicação imediata 
da disponibilidade.

Como CONSULTAR em www.nortravel.com.br

1 Escolha a DATA de início do circuito em Lisboa.

2 Escolha o Nr. de NOITES pretendido (mínimo 2, máximo 7).

3 Escolha o Nr. de APARTAMENTOS e a TIPOLOGIA.

4 Escolha o HOTEL em ÉVORA em função do preço, da categoria 
ou da localização e a tipologia do(s) apartamento(s) – Pode 
aplicar o filtro de categoria e localização ou procurar pelo 
nome do hotel.

Será apresentado o resumo da sua escolha com as respetivas tarifas, 
condições e prazos com multas.

Completa oferta de hotéis de 3* 4* 5*
Confirmação imediata

Flexibilidade na escolha de tarifas

LISBOA ESTREMOZ
VILA VIÇOSA
REDONDO
MONSARAZ

ÉVORA

LISBOA  évora LISBOA
 2
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1º DIA LISBOA – VILAMOURA (DE TREM)
Comparência por conta própria na Gare do Oriente para em-
barque no trem “Intercidades” das 10h02, em classe turística, 
com destino a Albufeira (Ferreiras). Receção pelo motorista 
para transporte privativo ao hotel selecionado na região de Vi-
lamoura. Hospedagem.

2º DIA VILAMOURA – RIA FORMOSA / TAVIRA / FARO / 
MONCHIQUE / FOIA / SILVES / LAGOS – VILAMOURA
Café da manhã no hotel. Passeio regular de dia completo à des-
coberta do Algarve. O pick-up é definido em função do hotel 
escolhido e pode ser no hotel ou num ponto de ônibus próxi-
mo. Visitamos o Parque Natural da Ria Formosa, passamos por 
Tavira e visitamos Faro, a capital algarvia. No interior da provín-

OLÁ ALGARVE
PACOTE REGULAR . tours regulares

Visitando VILAMOURA · RIA FORMOSA · TAVIRA · FARO · MONCHIQUE · LAGOS · SILVES · FOIA · LAGOS

• Viagem de trem Intercidade em 1ª classe para os trajetos:  Lisboa - 
Albufeira (Ferreira) – Lisboa

• Todos os traslados em carro ou van privativo, com motorista de tu-
rismo;

• Tour regular de dia completo com pick-up / drop-off no hotel esco-
lhido ou num ponto de ônibus próximo;

• 2 Noites de hospedagem com café da manhã, no hotel escolhido;
• Taxas de turismo (exceto taxas de cidade, quando obrigatório, a pa-

gar diretamente nos hotéis), serviço e impostos.

O PACOTE BASE INCLUI

DATAS DO INÍCIO DO ROTEIRO

tavira

lagos

albufeira

3 4 2
DIAS VISITAS C.M. BUFFET

cia visitamos Silves, a antiga capital moura, onde pode visitar o 
castelo e subimos depois a Serra de Monchique até à Foia, o 
ponto mais alto do Algarve. Descendo junto à costa, visitamos 
a linda cidade de Lagos com o antigo mercado de escravos e a 
igreja dourada de Santo Antonio. Regresso ao hotel ao final do 
dia. Hospedagem.

3º DIA ALGARVE – LISBOA (DE TREM)
Café da manhã no hotel. Manhã livre para atividades de cará-
ter pessoal. Em hora a indicar localmente transporte privativo 
à estação de trem de Albufeira (Ferreiras) para embarque no 
trem Intercidades com destino a Lisboa, Gare do Oriente. FIM 
DA VIAGEM

1Jan a 30Abr - Todas as segundas, quartas-feiras e sábados
1Mai a 24Out - Todas as segundas, quartas, quintas-feiras e sábados

i	Monte você mesmo este roteiro com base em “Tours Regula-
res”. O pacote tem como base 2 noites de hospedagem com 
café da manhã, as viagens de trem, um passeio regular e os 
traslados privativos (de chegada, partida e intermédios), rea-
lizados pelos nossos motoristas de turismo em carros ou vans 
de Turismo. 

i	 Escolha para completar o pacote os hotéis em função do pre-
ço, da categoria, ou mesmo da sua localização. Como opções 
tem uma vasta lista de hotéis nas categorias de 3, 4 e 5 estrelas 
e várias tipologias de apartamentos, com indicação imediata 
da disponibilidade.

Como CONSULTAR em www.nortravel.com.br

1 Escolha a DATA de início do circuito em Lisboa.

2 Escolha o Nr. de NOITES pretendido mínimo 2, máximo 7).

3 Escolha o Nr. de APARTAMENTOS e a TIPOLOGIA.

4 Escolha o HOTEL na região de VILAMOURA em função do pre-
ço, da categoria ou da localização e a tipologia do(s) aparta-
mento(s) – Pode aplicar o filtro de categoria e localização ou 
procurar pelo nome do hotel.

Será apresentado o resumo da sua escolha com as respetivas tarifas, 
condições e prazos com multas.

Completa oferta de hotéis de 3* 4*  5*
Confirmação imediata, inclusive das noites extra

Flexibilidade na escolha de tarifas

LISBOA

VILAMOURA
SILVESSAGRES

LAGOS

LISBOA  algarve LISBOA
 2

cataplana
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RECOMENDAÇÕES E INFORMAÇÕES UTEIS
A SUA AGÊNCIA DE VIAGENS
As suas férias são um assunto demasiado sério para ser deixado ao aca-
so. Melhor que ninguém, a sua agência de viagens conhece os diversos 
produtos disponíveis no mercado e que nem todas as Operadoras de 
Turismo oferecem o mesmo grau de confiança.

ASSISTÊNCIA E INFORMAÇÃO
A maioria dos roteiros do presente caderno são acompanhados por 
competentes guias que estão aptos a prestar todo o apoio de que possa 
necessitar no decorrer da viagem. Estes profissionais de turismo (em 
casos específicos com a ajuda de guias locais), estão aptos a fornecer 
toda a informação sobre cultura, costumes, gastronomia, história, mo-
numentos e locais de interesse, em cada um dos países a visitar. Os nos-
sos colaboradores não têm como dar atenção personalizada a nenhum 
cliente, mesmo às pessoas com idade avançada, inexperientes ou com 
alguma necessidade especial. Nesses casos, recomendamos viajar com 
um acompanhante que se responsabilize.

REVISÕES E ALTERAÇÕES AO CATÁLOGO
A Nortravel poderá alterar e corrigir preços, datas, roteiros e outros 
serviços propostos neste catálogo, por falha na arte ou digitação. Sem-
pre que esses erros são detetados, imediatamente serão corrigidos e 
estarão disponíveis em www.nortravel.com.br no nosso site ou na sua 
agência de viagens. Antes de efetuar a reserva solicite o programa com-
pleto na sua agência de viagens ou consulte-o no nosso site.

COMPARÊNCIA NOS AEROPORTOS
Aconselhamos que esteja sempre nos aeroportos pelos menos 2,5 ho-
ras antes do horário de embarque nos voos domésticos e pelos menos 
3,5 horas antes nos voos internacionais. 

DOCUMENTAÇÃO - TRATADO DE SCHENGEN
Grande parte dos países europeus é subscritora do Tratado de Schen-
gen. Informe-se junto do seu agente de viagens no Brasil quais as nor-
mas aplicáveis à sua viagem em concreto e ao seu caso pessoal. A título 
meramente informativo transcrevemos a seguir as formalidades gerais 
do Tratado de Schengen: 1) Passaporte com validade de 6 meses; 2) 
Bilhete de viagem aérea (ida e volta) com permanência máxima de 90 
dias; 3) Comprovante de hospedagem ou de viagem organizada; 4) Se-
guro de saúde; 5) Comprovante de meios financeiros para se manter 
durante a estada* * Apenas exigida por alguns países. No ato da inscri-
ção em qualquer roteiro, pergunte ao seu agente de viagens qual o tipo 
de documento, ou documentos, necessários para a viagem em questão, 
nomeadamente no que diz respeito a vistos.

NOMES DOS PARTICIPANTES
É de exclusiva responsabilidade dos clientes a correta informação dos 
nomes dos participantes que – obrigatoriamente – têm que correspon-
der aos documentos de identificação. Erros nos nomes dos passageiros 
podem levar a que as entidades policiais no controle de saídas e entra-
das dos aeroportos, portos ou fronteiras terrestres, impeçam que os 
passageiros em questão iniciem ou continuem a viagem.

RESTRIÇÕES DE VIAJANTES
Portadores de necessidades especiais, idosos e quaisquer pessoas que 
necessitem de apoio individualizado e cuidados específicos, deverão 
viajar com um acompanhante que possa prestar o atendimento ne-
cessário. Os veículos utilizados em todos os programas deste caderno 
não estão preparados para receberem cadeiras de rodas. Os clientes 
devem informar no ato da inscrição, por escrito, eventuais restrições 
que, embora não os impossibilite de participarem na viagem, importe 
em cuidados especiais durante a viagem.

TRANSPORTE DE LÍQUIDOS
Por questões de segurança, existe restrição ao transporte de substâncias 
líquidas como bagagem de mão. Por isso, recomendamos que todos os 
líquidos ou cremes para a higiene pessoal, sejam transportados na baga-
gem de porão, libertando assim, capacidade para o transporte em mão 

de medicamentos essenciais. Todos os líquidos ou cremes transportados 
na bagagem de mão têm de ser acondicionados num só saco de plástico 
transparente próprio para o efeito; máximo permitido 100ml.

ATRASOS DE VOOS 
Caso haja algum atraso na saída do seu voo para o destino (seja dire-
to ou com conexão), é essencial que ligue para o transferista/guia ou 
para o seu agente de viagens, para que haja uma atualização do novo 
horário. Caso contrário, o guia/transferista comparecerá no aeroporto à 
hora inicialmente prevista, originando um “No Show”, impossibilitando o 
transfer ou um possível reembolso.

HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA NOS HOTÉIS
A entrada é geralmente às 16h00, e a saída até às 10h00 ou 12h00, con-
forme as normas de cada hotel. Se desejar ter o quarto à sua disposição 
antes ou depois dos horários previstos, solicite ao seu agente de viagens 
antes de sair do Brasil, a reserva de diárias extras.

ACOMODAÇÃO NOS QUARTOS
Regra geral os quartos, de padrão standard utilizados nos roteiros, dos 
hotéis na Europa são compostos por duas camas de solteiro e dimensio-
nados para 2 pessoas. Se desejar cama de casal, informe ao agente de 
viagens no ato da reserva, mas estará sujeito a confirmação no ato do 
check-in. É difícil conseguir quartos conjugados. Os quartos triplos são 
quarto duplo casal com uma cama extra que pode ser de armar, por isso, 
não são muito confortáveis e desaconselháveis para 3 adultos. 

AR-CONDICIONADO
Globalmente, os hotéis com os quais trabalhamos possuem aparelho 
de ar-condicionado em cada um dos quartos. Alertamos para o fato de 
haverem regiões que, devido às caraterísticas climáticas, com tempera-
tura média baixa e chuva ao longo da maior parte do ano, muitos hotéis 
apenas dispõem de um sistema de ventilação. Existem também hotéis, 
que devido a questões ecológicas, os aparelhos de ar-condicionado são 
ajustados automaticamente por um gerador central, de acordo com a 
respetiva época do ano.

SEGURANÇA
Aconselhamos que guarde os seu pertences de valor no cofre do hotel. 
Desaconselhamos o uso de bolsa a tiracolo em locais com grande afluên-
cia de pessoas (restaurantes, transportes públicos, atrações turísticas), 
recomendamos o uso de uma pochete discreta na cintura, contendo 
uma cópia a cores do passaporte. Durante as refeições e nos transportes 
públicos, cuide de seus pertences com muita atenção. 

CORRENTE ELÉTRICA
As tomadas na Europa são de 2 pinos cilíndricos e geralmente a corrente 
elétrica na Europa é de 220 volts. Aconselhamos que leve consigo um 
adaptador.

PASSEIOS OPCIONAIS
Para melhor aproveitamento da viagem, deixamos em aberto a possibili-
dade de efetuar visitas de gosto pessoal ou excursões facultativas. Pode-
rá solicitar ao seu agente de viagens no Brasil, a relação dos passeios op-
cionais do circuito selecionado, a Nortravel disponibiliza essa informação 
também em www.nortravel.com.br. Todos esses passeios opcionais se-
rão reservados diretamente com o guia acompanhante e pagos em Euro.

VESTUÁRIO
Em cada caso informe-se junto do seu agente de viagens. Regra geral 
aconselhamos que reduza ao mínimo a quantidade de roupa a transpor-
tar, tendo sempre em conta o clima, a época do ano e o tempo de via-
gem, optando sempre por roupa e calçado confortável. Nos circuitos rei-
na a informalidade, no entanto, previna-se com uma indumentária mais 
cuidada que lhe permita um programa mais formal. Nas visitas a templos 
religiosos recomendamos que evitem a utilização de mini-saias, shorts 
ou blusas cavadas para não terem problemas de admissão. Uma echarpe 
pode ajudar a prevenir algumas das situações referidas.

BAGAGEM E CARREGADORES
Para viajar de forma confortável reduza a sua bagagem ao mínimo ne-
cessário, evitando utilizar mais que uma mala por pessoa. Lembre-se que 
existe limite de peso para a bagagem. Evite constrangimentos na hora 
de embarcar. Certifique-se de que não coloca na bagagem de porão do-
cumentos como passaporte, bilhetes de avião, vouchers, medicamentos 
essenciais, óculos graduados, dinheiro, cartões de crédito, objetos de 
grande valor como joias, etc. Note que a bagagem é um bem pessoal 
pelo que recomendamos o máximo acompanhamento nos atos de carga 
e descarga. A Nortravel não se responsabiliza por malas ou artigos perdi-
dos, roubados ou esquecidos nos hotéis, aeroportos, aviões ou ônibus, 
pois não tem como recuperá-los. É da responsabilidade dos passageiros 
tomar as providências necessárias, contatos e gastos para a sua recupe-
ração. A Nortravel disponibiliza serviço de maleteiro á saída dos hotéis 
(exceto quando indicado o contrário), sempre que esteja acompanhado 
pelo nosso guia. Este serviço não está incluído nos roteiros regulares em 
Portugal e Espanha e sempre que os passageiros prolonguem a estada 
no final da viagem nos restantes roteiros. A Nortravel não é responsá-
vel pelos danos causados às malas, durante o manuseio, principalmente 
às rodinhas externas e alças. Os carregadores e motoristas manuseiam 
com o máximo cuidado todas as malas, mas inevitavelmente elas serão 
apertadas e sujeitas a esforços. Regra geral, a quebra de uma alça ou 
roda não pode ser considerado falta de cuidado por parte dos nossos 
colaboradores, mas sim ao normal manuseamento e do peso excessivo 
colocado na mala. A bagagem deve estar identificada com nome comple-
to, cidade, país, telefone, endereço e cep. Se ocorrer qualquer problema 
com a sua bagagem despachada no avião, deverá apresentar a reclama-
ção diretamente à companhia aérea e preencher o formulário do qual lhe 
entregarão uma cópia com um número de protocolo e também com o 
número de telefone para posterior contato. O guia procurará ajudar no 
contato com a companhia aérea, no entanto a Nortravel não é respon-
sável pela recuperação da bagagem, nem pelas informações fornecidas 
pelas companhias aéreas.

HORÁRIOS E PONTOS DE ENCONTRO
É essencial que todos os viajantes respeitem os horários e locais estabe-
lecidos, tanto no início de um roteiro como durante o seu percurso, para 
que possamos garantir o cumprimento integral dos serviços contrata-
dos. É da responsabilidade dos passageiros reconfirmar esses mesmos 
horários e locais, isentando a Nortravel por perda de serviços ou gastos 
na reincorporação na viagem.

MOEDA ESTRANGEIRA
Em todos os circuitos deste caderno a moeda mais utilizada é o Euro. 
Tratando-se de uma moeda segura e facilmente convertível é a mais re-
comendada para viagens à Europa.

CARTÕES DE CRÉDITO
Hoje, frequentemente, é possível a utilização de cartões de crédito como 
meio de pagamento. No entanto e infelizmente ainda existem bastantes 
exceções, além de, não raro, existirem dificuldades de comunicação 
que impossibilitam a transação desejada. Por isso recomendamos que 
sempre se faça acompanhar de algum dinheiro em notas, Euros de pre-
ferência.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NA VIAGEM E PREÇOS
Estão incluídos no preço da viagem apenas os serviços claramente men-
cionados como incluídos. Caso algum serviço não esteja especificamente 
detalhado como fazendo parte do programa, este não se encontra inclu-
ído no preço da viagem.

CONTROLE DE QUALIDADE
Para uma melhoria da qualidade dos serviços que prestamos, é funda-
mental conhecermos a sua opinião sobre os mesmos. Assim agradece-
mos a entrega ao seu agente de viagens do questionário de controle de 
qualidade que juntamos à documentação de viagem e que nos será en-
tregue depois de analisado pelo agente. Poderá também preencher esse 
mesmo questionário em www.nortravel.com.br 

portomadri
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ORGANIZAÇÃO DAS VIAGENS
A organização técnica das viagens inclusas no presente caderno é da 
responsabilidade de NORTRAVEL TURISMO, S.A., com domicílio na Rua 
Pedro Homem de Melo, 55 – Sala 206, na cidade do Porto em Portugal. 

RESPONSABILIDADE
A Nortravel declina a sua responsabilidade por todo e qualquer proble-
ma resultantes de casos fortuitos ou de força maior (greves, distúrbios, 
quarentenas, guerras e fenómenos naturais); modificações, atrasos e/
ou cancelamento de trajetos aéreos devido a motivos técnicos, mecâni-
cos e/ ou meteorológicos, bem como decisões governamentais, atos de 
terrorismo, roubos, furtos e outros eventos sobre os quais a Nortravel 
não possui qualquer poder de previsão ou controle sendo eventuais 
gastos pessoais motivados por tais circunstâncias de responsabilidade 
exclusiva do passageiro.

ÔNIBUS
Os ónibus utilizados nos nossos roteiros dispõem de ar-condicionado, 
música, vídeo e microfone. Sempre que uma excursão não atinja o nú-
mero mínimo para operação com ônibus, o circuito realizar-se-á em mi-
cro-ônibus ou van com o acompanhamento de motorista-guia. Alguns 
ônibus possuem banheiro, mas por questões de segurança e de higiene 
o seu uso não é permitido. Durante a viagem são efetuadas paradas a 
cada 2 horas, em média, em áreas de serviço, que podem ter condi-
ções limitadas. Recomendamos que vá ao banheiro durante as paradas 
técnicas nas áreas de serviço. Os ônibus não podem parar em qualquer 
lugar e são obrigados a seguir a legislação de condução, paradas e es-
tacionamento de cada cidade. A partir do primeiro dia de viagem, os 
lugares no ônibus serão ocupados em sistema de rodízio, para todos 
os passageiros, em cada etapa de mudança de cidade. O guia explicará 
localmente o sistema a utilizar. 

REFEIÇÕES
O café da manhã é tipo buffet. As refeições incluídas nos roteiros, nos 
restaurantes ou nos hotéis, serão servidas em conjunto, em horário fixo, 
em espaço designado pelo guia ou hotel e com igual menu para todos os 
participantes. Passageiros com alergias ou restrições alimentares deve-
rão comunicar ao agente de viagens no momento da compra, de forma 
a organizarmos um cardápio alternativo.

PREÇOS
Estão cotados em Euros e sujeitos a modificação sempre que haja rea-
juste cambial, eventos especiais, resoluções governamentais que com-
provadamente os altere ou quaisquer outros imprevistos considerados 
de força maior. Sempre que se verifique uma alteração ao preço da via-
gem, o cliente será imediatamente informado e convidado a, dentro do 
prazo que lhe for fixado, aceitar o aumento verificado ou anular a sua 
inscrição nos mesmos termos e condições que os previstos na rubrica 
“Impossibilidade de Cumprimento”.

INSCRIÇÃO E PAGAMENTO
Qualquer solicitação de reserva terá um prazo máximo de 48h para ser ou 
não aceite pelo Cliente. Ao aceitar, o Cliente deverá efetuar o pagamento 
total dos serviços contratados. A documentação de viagem será entregue 
após a quitação do preço, e em até 8 dias antes da viagem. As inscrições 
são passíveis de serem canceladas pela Nortravel, quando não realizado 
o pagamento no prazo acordado, ou nas condições acima mencionadas, 
com a consequente perda dos valores que já tenham sido pagos. 

MUDANÇAS
Caso seja possível, sempre que um cliente, inscrito para determinada 
viagem desejar mudar a sua inscrição para uma outra viagem ou para a 
mesma com partida em data diferente, ou ainda efetuar alterações de 
dados (nomes, tipo de apartamento), deverá pagar uma taxa, como 
despesas de alteração no valor de EUR 20 por cada alteração (não re-
embolsável) acrescido dos encargos que a alteração origine. Caso não 
seja possível efetuar a mudança e seja necessário o seu cancelamento, o 
cliente fica á sujeito às despesas e encargos previstos na rubrica “Multas 
de cancelamento”.

SAÍDAS GARANTIDAS
Todas as viagens do presente caderno são garantidas exceto se houver, 
conflitos bélicos, atos terroristas, greves ou catástrofes naturais que co-
loquem em causa o normal funcionamento da viagem. Quando o núme-
ro de participantes for muito reduzido, a Nortravel efetuará a viagem em 
veículos tipo van ou similar, com acompanhamento de motorista-guia.

DOCUMENTOS DE VIAGEM
Sendo o passaporte um documento pessoal, cada passageiro deve pos-
suir o seu devidamente legalizado e com vistos consulares para todos os 
países que exijam visto. A documentação defeituosa, a falta de vistos e 
a falta de vacinas, serão de única e exclusiva responsabilidade do passa-
geiro. Os menores de idade desacompanhados, ou na companhia apenas 
do pai ou da mãe, necessitarão de autorização para viagem ao exterior.

HORAS DE CHEGADA E PARTIDA
As horas de chegada e partida em cada cidade estão indicadas na hora 
local do respetivo país e de acordo com os horários indicados. Em todos 
os meios de traslado ressalvam-se os atrasos resultantes de razões téc-
nicas ou outras relacionadas quer com os próprios meios de traslado, 
quer com as empresas transportadoras, quer ainda por causas naturais.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
Sem prejuízo do parágrafo anterior, lembramos que, salvo informação 
escrita em contrário, não estão incluídos: consumos de minibar, serviço 
de lavanderia, serviço de quartos ou telefone nos hotéis; bebidas às refei-
ções; gratificações aos guias e motoristas; despesas de caráter pessoal.

SEGURO
A Nortravel recomenda que os passageiros contratem seguros de vida, 
saúde, assistência, médico-hospitalar, farmacêutico e por extravio ou da-
nos à bagagem, ficando claro que a responsabilidade por qualquer dano 
à vida, integridade física, saúde e valores de seus passageiros é da segu-
radora e não dela. Na União Europeia, exigem a comprovação de meio 
de sustento para permanência naquele território no período da viagem, 
bem como um seguro de saúde com cobertura de EUROS 30.000, que 
são de inteira responsabilidade do passageiro.

RESPONSABILIDADE SOBRE VALORES
A Nortravel não se responsabiliza por roubos ou furtos de documentos, 
objetos de valor pessoal, ocorridos durante a viagem. Recomendamos 
que se informe no hotel sobre a existência de cofres para a guarda destes 
e que mantenha a mala sempre trancada.

ALTERAÇÕES
Sempre que existam razões alheias que o justifiquem, a Nortravel poderá 
alterar a ordem dos percursos, modificar as horas de partida ou subs-
tituir qualquer dos hotéis previstos por outros de categoria similar. Se 
circunstâncias imprevistas obrigarem a suspender quaisquer viagens, os 
clientes terão sempre direito ao reembolso das quantias pagas.

IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO
Se por fatos não imputáveis à agência organizadora esta vier a ficar 
impossibilitada de cumprir alguma parte essencial do programa ou se 
vir forçada, para viabilizar a realização da viagem, a acrescentar algum 
serviço ou a aumentar a duração de outro já previsto, incluindo hospe-
dagem, tem o cliente direito a desistir daquela, sendo reembolsado de 
todas as quantias pagas ou, em alternativa, aceitar uma alteração eventu-
al e variação de preço. Se os referidos fatos não imputáveis à Nortravel 
vierem a determinar a anulação da viagem, pode o cliente ainda optar 
por participar numa outra viagem organizada, de preço equivalente. Se a 
viagem organizada proposta em substituição for de preço inferior, será o 
cliente reembolsado da respetiva diferença. A Nortravel não poderá ser, 
em caso algum, responsabilizada por incumprimento ou cumprimento 
deficiente caso o mesmo seja devido a situações de força maior ou caso 
fortuito, motivado por circunstâncias anormais e imprevisíveis, alheias 
àquele que as invoca, cujas consequências não possam ter sido evita-
das apesar de todas as diligências feitas, bem como nos casos em que 
a não prestação de serviços tiver sido determinada pela superveniência 

de condições que isentem legal, regulamentar ou contratualmente de 
responsabilidade de fornecedores direta ou indiretamente envolvidos na 
mesma, sobre os quais a Nortravel poderia exercer o direito de regresso.

HOTÉIS
Os hotéis mencionados estão sujeitos a alterações. A Nortravel pode-
rá substituir os hotéis previstos por outros de categoria similar, ao seu 
critério, buscando sempre salvaguardar a segurança e o conforto dos 
passageiros. Caso os passageiros não possam ser acomodados na cidade 
prevista no roteiro, por motivo de força maior, serão acomodados em 
hotéis de categoria equivalente em cidades próximas. Todos os preços 
de acomodação em hotéis são baseados em apartamento duplo do tipo 
comum com banheiro privativo. O tipo de cama não será garantido na 
confirmação de reserva pois o apartamento somente é designado quan-
do da chegada do passageiro ao hotel. A Nortravel não se responsabiliza 
por roubo ou furto de documentos, objetos de valor e/ou pessoais, ocor-
ridos durante a viagem. Recomendamos que verifique junto ao hotel a 
existência de cofres para a guarda destes,não permitindo a entrada de 
pessoas estranhas nas acomodações e mantendo a mala sempre tranca-
da, quando ausentes do quarto.

TRASLADOS
Não incluem assistência de guia, somente carro com motorista e incluso 
o traslado de uma mala por pessoa. O motorista permanece no aeropor-
to até 60 minutos após a hora prevista para o pouso do avião. Caso os 
passageiros tenham qualquer problema na imigração ou com bagagem, 
o traslado não poderá aguardar pelos passageiros, que deverão seguir 
para o hotel por seus próprios meios, não havendo reembolso relativo 
ao traslado não utilizado.

BAGAGEM EM TRANSPORTE TERRESTRE
Em traslados e excursões terrestres, o passageiro terá direito a transpor-
tar uma mala de tamanho médio de até 23 kg, além da bagagem de mão 
tipo bolsa. Os volumes excedentes serão de inteira responsabilidade do 
passageiro e que em caso da incapacidade de carga do ônibus, van ou 
carro, não serão aceites.

MULTAS DE CANCELAMENTO
Em caso de cancelamento da viagem, voluntária ou não, por parte do 
passageiro, serão rigorosamente aplicadas as seguintes multas de cance-
lamento sobre o valor total da viagem;
1) entre 30 e 15 dias da data do inicio da viagem – 25% 
2) entre 14 e 0 dias da data do inicio da viagem – 50%
3) as multas previstas nos itens (1) e (2) acima, não abrangem as de-
mais penalidades aplicáveis pelas companhias aéreas e ou marítimas, as-
sim como as despesas não reembolsáveis pelos demais prestadores de 
serviços (hotéis; traslados; taxas cobradas pelas instituições financeiras 
em caso de cancelamento; etc...), sobre os quais a Nortravel não possui 
absolutamente nenhuma ingerência.

RECLAMAÇÕES
Somente poderão ser consideradas desde que apresentadas por escrito 
e num prazo não superior a 30 dias após o termo da prestação dos servi-
ços. As mesmas só poderão ser aceites desde que tenham sido participa-
das aos fornecedores dos serviços (transportadoras, hotéis, agentes lo-
cais, etc.) durante o decurso da viagem ou estada, exigindo dos mesmos 
os respetivos documentos comprovativos da ocorrência.

REVISÕES E ALTERAÇÕES AO CATÁLOGO
A Nortravel poderá alterar e corrigir preços, datas, roteiros e outros ser-
viços propostos neste catálogo, por falha na arte ou digitação. Sempre 
que esses erros são detetados, imediatamente serão corrigidos e estarão 
disponíveis em www.nortravel.com.br no nosso site ou na sua agência de 
viagens. Antes de efetuar a reserva solicite o programa completo na sua 
agência de viagens ou consulte-o no nosso site.

VALIDADE Jan a Nov 2020

EDIÇÃO Setembro 2019
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