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Notas Os preços desta brochura são válidos para associados. Preços para não associados acresce uma 
taxa de €20/pessoa;

Os preços das viagens mencionados incluem seguro de viagem, taxas e IVA;

O valor das taxas de aviação ou marítimas está sujeito a alteração à data de emissão da documentação;

Nos preços mencionados não está incluído a taxa de serviço (€10) por reserva e despesas de caráter 
pessoal;

A presente brochura poderá sofrer alterações de preço e programa, pelo que não dispensa a leitura 
atenta do programa detalhado da viagem bem como as condições gerais do mesmo.

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

Consulte regularmente a INATEL para obter informações sobre novas viagens.
Esteja atento(a) ao Jornal Tempo Livre e ao portal www.inatel.pt

Viagens recomendadas 
para famílias

Excelente relação 
preço/qualidade 

Património da Humanidade 
UNESCO

Viagem com 
Especialista

O QUE FAZEMOS POR SI
                        — Po r  um  Tu r i smo  Responsá ve l .

Programação para 
Grupos

Viagens com acompanhamento 
personalizado. 

Turismo de Natureza

Programas diferentes.  
Caminhadas, aventura  

e desporto.

Incentivos
Ideias originais a preços com-
petitivos nas nossas unidades 

hoteleiras.

Viagens à sua  
medida

Apresente-nos a sua ideia. Nós 
construímos a melhor solução.

Espetáculos
Criamos viagens especiais a 

pensar em programas únicos e 
memoráveis.

Temos uma equipa  
a trabalhar para si

Para lhe oferecer mais destinos, mais 
conforto e experiências que contam!

Transfer opcional
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PASSEIOS DE 1 DIA

FEIRA DA  
GOLEGÃ 2018
03 NOVEMBRO 
SETÚBAL | LISBOA

03 NOVEMBRO
AVEIRO | COIMBRA | LEIRIA

10 NOVEMBRO 
ÉVORA | SETÚBAL | LISBOA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | SANTA-
RÉM | GOLEGÃ | REGRESSO
De manhã saída em direção a Santarém, visita 
ao Museu Diocesano onde se pode admirar 
um conjunto extraordinário de obras de arte 
religiosa e a monumentalidade deste espaço 
com um património singular. Almoço em res-
taurante. Continuação para a Golegã. Ingres-
so na típica feira, com origem no século XVI. 
A Feira de S. Martinho esteve sempre ligada à 
criação de cavalos na região. Tempo livre para 
visita ao certame. Regresso com jantar livre 
em circuito. 

Mínimo 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa 60€

Inclui: circuito em autocarro; refeições: 1 almoço 
com bebidas incluídas; ingresso no museu dio-
cesano de Santarém; assistente acompanhante; 
seguro de viagem.

Não inclui: quaisquer serviços não menciona-
dos.

MAGUSTO EM SÃO 
PEDRO DO SUL
11 NOVEMBRO 
CASTELO BRANCO | FUNDÃO | COVILHÃ | 
GUARDA | VISEU

18 NOVEMBRO
BRAGANÇA | VILA REAL | PORTO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | SÃO PE-
DRO DO SUL | REGRESSO
Saída em direção às Termas de São Pedro do 
Sul. Chegada e realização de um circuito pela 
localidade a pé com passagem pelos locais 
de maior destaque. Início de almoço especial 
no INATEL Palace São Pedro do Sul Hotel 4*. 
Após o almoço será realizado um magusto 
no exterior (se as condições climatéricas o 
permitirem), seguindo-se lanche e animação 
musical. Regresso.

Mínimo de 30 participantes.
 
//PREÇO

Por pessoa (partida 11 novembro): 65€
Por pessoa (partida 18 novembro): 71€

Inclui: circuito em autocarro; serviços conforme 
programa; assistente de viagem; seguro de via-
gem.

Não inclui: quaisquer serviços não mencionados.

NATAL

 GRANDE FESTA DE NATAL 
15 dezembro - INATEL Caparica
_______________________________

Partidas de todos os distritos. 
_______________________________ 

Consulte a sua INATEL para mais 
informações.

NATAL À LAREIRA  
EM MOURILHE
22 A 26 DEZEMBRO
SETÚBAL | LISBOA | COIMBRA | AVEIRO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | MOURILHE 
Partida em direção à aldeia de Mourilhe (con-
celho de Montalegre) com almoço livre em 
circuito. Jantar e alojamento.
 
2º DIA – MOURILHE | MONTALEGRE | NE-
GRÕES | BOTICAS | MOURILHE 
De manhã, saída em direção a Montalegre. 
Início da visita ao centro histórico inserido 
num conjunto granítico, tipicidade desta vila. 
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Destacamos o Ecomuseu do Barroso, onde 
poderá visitar e conhecer a identidade deste 
povo. Detentor de lendas, tradições, saberes 
antigos e ofícios já acabados. Continuação 
do circuito com passagem pela barragem do 
Alto Rabagão, com passagem por Morgade 
até Negrões, paragem e visita à aldeia. Con-
tinuação até Carreira de Lebre para almoço e 
degustação do “Vinho dos Mortos”. Em Boti-
cas, tempo de visita do Centro de Artes Nadir 
de Afonso e o seu centro histórico. Regresso 
a Mourilhe. Jantar e alojamento.
 
3º DIA – MOURILHE | TRAVASSOS | PARE-
DES DO RIO | PITÕES DAS JÚNIAS | MOU-
RILHE 
Pela manhã, partida para Travassos, para vi-
sita à emblemática Torre do Boi. Continuação 
do circuito até Paredes do Rio, para visita 
guiada à aldeia e pelo seu circuito da arquite-
tura popular. Passagem por Pitões das Júnias 
para almoço regional. Visita a esta aldeia in-
serida no Parque Nacional da Penêda-Gerês 
com destaque para o Mosteiro de Santa Ma-
ria das Júnias. Regresso ao hotel. Jantar de 
Consoada. Alojamento.
 
4º DIA – MOURILHE 
Manhã livre. Sugerimos assistência à missa 
de Natal em Mourilhe ou Vilar de Perdizes. Al-
moço de Natal. De tarde, sugerimos um pas-
seio pedestre pela aldeia de Mourilhe. Jantar 
e alojamento.
 
5º DIA – MOURILHE | REGRESSO 
De manhã, viagem de regresso com almoço 
livre em circuito. 

Mínimo de 27 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 493€
Suplemento de quarto individual 174€

Inclui: circuito em autocarro; 4 noites em hotel 
rural com pequeno almoço; 3 almoços e jantares; 
ceia de Natal; ingressos: Ecomuseu do Barroso 
em Montalegre e Centro de Artes Nadir de Afonso 
em Boticas; assistente acompanhante; seguro de 
viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer servi-
ços não mencionados.

NATAL NA PÉROLA  
DO ATLÂNTICO  
- MADEIRA // NOVIDADE

22 A 26 DEZEMBRO 
PORTO | LISBOA 

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | FUNCHAL 
| MONTE | EIRA DO SERRADO | FUNCHAL
Comparência no aeroporto. Assistência nas 
formalidades de embarque e partida com 
destino ao Funchal. Transporte para o hotel. 
Almoço no hotel. De tarde, saída para o Mon-
te, freguesia do concelho do Funchal que é lo-
cal de peregrinação. Aqui visitaremos a famo-
sa Igreja de Nossa Senhora do Monte, onde 
se encontra o túmulo do Imperador Carlos I 

da Áustria. No final, a possibilidade de descer 
a encosta nos famosos Carros de Cesto (não 
incluído). Estes carros são controlados atra-
vés de cordas, por homens de trajes típicos 
que os levam até ao Livramento. Continuação 
em direção à Eira do Serrado, a partir de onde 
é possível apreciar uma vista fabulosa sobre 
o Curral das Freiras. Regresso ao hotel. Em 
hora a indicar, transfer para jantar em restau-
rante regional, onde poderá provar a típica es-
petada madeirense. A animação será feita por 
um grupo folclórico local. Regresso ao hotel 
e alojamento.
 
2º DIA – FUNCHAL | JARDIM BOTÂNICO | 
FUNCHAL
De manhã, saída para visita ao emblemático 
Jardim Botânico, onde é possível desfrutar de 
uma magnífica vista sobre o Funchal a partir 
dos diversos miradouros existentes. Conti-
nuação da viagem para o centro da cidade, 
onde iremos caminhar pela Avenida Arriaga 
para apreciar as decorações de Natal e o pre-
sépio da cidade. Almoço e tarde livres. Jantar 
no hotel e alojamento. Sugestão: No dia 23 de 
dezembro comemora-se o Natal no famoso 
mercado do Funchal, o Mercado dos Lavra-
dores. Sugerimos juntar-se aos madeirenses 
nesta festividade: durante o dia, à volta do 
mercado, os frutos e vegetais regionais es-
tão expostos de forma impressionante onde 
poderá fazer compras de última hora; à noite, 
uma celebração tradicional que é um dos mo-
mentos mais emblemáticos das comemora-
ções de Natal na cidade. O mercado e as ruas 
à volta cobrem-se de pessoas e animação a 
criar um genuíno espírito festivo. 

3º DIA – FUNCHAL | CÂMARA DE LOBOS 
| CABO GIRÃO | RIBEIRA BRAVA | SÃO VI-
CENTE | PORTO MONIZ | FUNCHAL
Pela manhã, seguiremos pela costa sul com 
uma paragem na vila piscatória de Câmara de 
Lobos. Continuaremos em direção ao Cabo 

Girão (a 580m de altitude), o promontório mais 
alto da Europa, famoso pela sua plataforma 
suspensa em vidro. Em seguida, faremos uma 
breve paragem na Ribeira Brava e continuare-
mos para a costa norte. Passagem por São 
Vicente, uma das mais antigas povoações da 
ilha, conhecida pelas pitorescas ruas e pela 
igreja barroca. Seguiremos para Porto Moniz, 
conhecido pelas suas piscinas naturais. Al-
moço em restaurante. O regresso ao Funchal 
será feito pelo Paúl da Serra, o único planalto 
da ilha. Regresso ao hotel. Jantar especial de 
Consoada no hotel e alojamento.
 
4º DIA – FUNCHAL
Dia livre. Almoço especial de Natal no hotel. 
Jantar no hotel e alojamento.
 
5º DIA – FUNCHAL | PICO DO AREEIRO | 
RIBEIRO FRIO | SANTANA | REGRESSO
De manhã, saída em direção ao Poiso, a partir 
de onde subiremos para o Pico do Areeiro, o 
terceiro ponto mais alto da ilha e regressare-
mos em direção a norte, onde visitaremos o 
Parque Natural do Ribeiro Frio. Aqui, teremos 
a possibilidade de provar a tradicional pon-
cha, bebida típica da ilha (não incluído). Após 
esta paragem, prosseguimos para Santana 
onde poderá admirar as típicas e coloridas 
casas de colmo. Almoço em restaurante. 
Transfer direto para o aeroporto para embar-
que em voo de regresso.

Mínimo de 25 participantes.
 
// Preço 
Por pessoa em quarto duplo 1.042€
Suplemento de quarto individual 125€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Porto | Funchal 
| Lisboa ou Porto; taxas de aviação do Porto (37€); 
circuito em autocarro; 4 noites de alojamento em 
hotel 4*; refeições: 4 almoços e 4 jantares, com 
bebidas incluídas, incluindo jantar especial de 
Consoada, almoço especial de Natal e jantar tradi-
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cional madeirense; visitas e entradas conforme o 
itinerário; guia local durante as visitas; assistente 
acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: suplemento aéreo de partida: Lisboa 
(43€ por pessoa); taxa de reserva (10€); quaisquer 
serviços não mencionados.

FÁTIMA: NATAL NA FÉ
23 A 26 DEZEMBRO
BRAGA | PORTO | AVEIRO | COIMBRA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | FÁTIMA
Saída em direção a Fátima com almoço livre 
em circuito. Check-in no hotel. Jantar e alo-
jamento.
 
2º DIA – FÁTIMA | ALJUSTREL | SANTARÉM 
| FÁTIMA
De manhã visita ao Museu do Santuário de 
Fátima, à exposição onde será feita uma in-
terpretação museológica, dos testemunhos 
materiais relacionados com a mensagem de 
Fátima, com o desenvolvimento do próprio 
Santuário e com a difusão do Culto de Nossa 
Senhora de Fátima no Mundo. Almoço no ho-
tel. De tarde visita à pequena aldeia de Aljus-
trel, local onde nasceram os três pastorinhos. 
A casa dos irmãos Francisco e Jacinta, assim 
como a casa da Lúcia, convertida num museu 
que retrata o modo de vida local do início do 
séc. XX. Regresso a Fátima. Jantar de Con-
soada de Natal no hotel. Missa do Galo na Ba-
sílica da Santíssima Trindade. Ceia de Natal 
no hotel. Alojamento.
 
3º DIA – FÁTIMA | NAZARÉ | FÁTIMA 
Manhã livre. Sugerimos assistência às cele-
brações natalícias. Almoço de Natal no hotel. 
De tarde passeio até à Nazaré. O “Sítio” da 
Nazaré oferece uma das vistas mais impres-
sionantes e amplas de toda a costa portugue-
sa. O Largo de Nossa Senhora da Nazaré tem 
uma das melhores varandas sobre a região: 
avista-se a serra de Mira de Aire e serra dos 
Candeeiros, toda a costa desde a Nazaré 
até Peniche. Descida até à praia da Nazaré. 
Tempo livre. Regresso a Fátima. Jantar e alo-
jamento.
 

4º DIA – FÁTIMA | ALVADOS | FOZ DO ARE-
LHO | REGRESSO
De manhã check-out e saída em direção às 
Grutas de Alvados para visita. Estas grutas 
mantêm uma singularidade que as diferencia. 
A sua apresentação natural e harmoniosa, 
mostra a todos os que a visitem as galerias 
ricas e lagos naturais de beleza única. O seu 
percurso em forma de corredor e os contí-
nuos “algares” de altura invulgar que a com-
põem, que levam os especialistas, e o público 
em geral, a considerar esta gruta como uma 
das mais características da Península Ibérica. 
No fim da visita, continuação do circuito até à 
Foz do Arelho para almoço no INATEL Foz do 
Arelho. Regresso.
 
Mínimo de 35 participantes.
 
// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 376€
Suplemento de quarto individual 106€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites em hotel 3* 
em Fátima; 5 almoços e 6 jantares com bebidas 
incluídas; passeios e visitas conforme itinerário; 
ingressos: Museu Fátima Luz e Paz e Grutas de 
Alvados; assistente acompanhante; seguro de via-
gem.

Não inclui: taxa de reserva (€10); quaisquer servi-
ços não mencionados.

NATAL EM ALBUFEIRA
23 A 26 DEZEMBRO 
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO | 
AVEIRO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | ALBUFEI-
RA 
Partida em direção ao INATEL Albufeira. Al-
moço livre em circuito. Check-in no INATEL. 
Jantar e alojamento.
 
2º DIA – ALBUFEIRA | FARO | TÔR | LOULÉ 
| ALBUFEIRA 
De manhã, saída em direção a Faro. Visita 
guiada ao centro histórico. Almoço em res-
taurante. De tarde visita à Quinta de Tôr, uma 
Quinta onde visitará e degustará vinho algar-

vio. Paragem em Loulé para tempo livre. Re-
gresso a Albufeira. Jantar de consoada e ceia 
natalícia. Alojamento.
 
3º DIA – ALBUFEIRA | ALTE | QUERENÇA | 
ALBUFEIRA 
Manhã livre. Almoço de Natal. Saída para 
Alte, aldeia, de grande interesse pela sua ti-
picidade, fiel às suas origens apresenta casas 
brancas com chaminés artesanalmente tra-
balhadas, que contrastam com o colorido das 
floreiras, incentivando a um passeio através 
das estreitas ruelas e escadinhas calcetadas. 
A Igreja Matriz é a mais antiga referência his-
tórica de Alte. Continuação para Querença, 
num monte fazendo a transição entre o Barro-
cal e a Serra. As suas casas descem pela en-
costa em todas as direções, situando-se bem 
lá no alto a pequena e bonita Igreja. Regresso 
a Albufeira. Jantar e alojamento.
 
4º DIA – ALBUFEIRA | REGRESSO 
Check-out no INATEL Albufeira Hotel. Regres-
so com almoço livre. 

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 289€
Suplemento de quarto individual 30€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites no INATEL 
Albufeira Hotel – Edifício Principal; refeições: 2 
almoços, 3 jantares e ceia de Natal com bebidas 
incluídas; passeios e visitas conforme itinerário; 
assistente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (€10); quaisquer servi-
ços não mencionados.

NATAL EM CERVEIRA
23 A 26 DEZEMBRO
SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM | LEIRIA | 
COIMBRA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | CERVEIRA 
Partida em direção a Vila Nova de Cerveira. 
Almoço livre em circuito. Check-in no INATEL 
Cerveira Hotel 4*. Jantar e alojamento.
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2º DIA – CERVEIRA | GUIMARÃES | CER-
VEIRA 
Saída pela manhã para Guimarães. Visita ao 
Santuário da Nossa Senhora da Penha, um 
monumento de singular beleza e valor arqui-
tetónico e religiosa. É considerado um exem-
plar único da arquitetura religiosa de Marques 
da Silva. Almoço em restaurante. De tarde, 
tempo livre na cidade. Regresso. Jantar de 
Consoada e Ceia de Natal no INATEL. Aloja-
mento.
 
3º DIA – CERVEIRA | CERVO | VALENÇA DO 
MINHO | CERVEIRA
Manhã livre. Almoço de Natal no INATEL. De 
tarde, subida ao Cervo, localizado junto à 
escultura com o mesmo nome, uma popular 
obra em ferro da autoria do escultor José Ro-
drigues. Localizado numa colina denominada 
Alto do Crasto, este monumento é uma home-
nagem ao símbolo da vila onde, antigamente, 
abundavam veados. Continuação do circuito 
até Valença do Minho. Visita à vila fronteiriça 
que se ergue sobre o rio Minho e é dominada 
pela fortaleza. Regresso. Jantar e alojamento.
 
4º DIA – CERVEIRA | PORTO | REGRESSO 
Pela manhã, check-out. Saída para o Porto, 
oportunidade para visita à Casa da Música, 
edifício projetado pelo arquiteto holandês 
Rem Koolhaas. A Casa da Música foi inau-
gurada em 2005 e desde então tornou-se um 
ícone da arquitetura contemporânea. Almoço 
em restaurante. Regresso.
 
Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 311€
Suplemento de quarto individual 92€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites no INA-
TEL Cerveira Hotel 4*; refeições: 3 almoços e 3 
jantares, com bebidas incluídas; ceia de Natal; 
passeios e visitas conforme itinerário; ingresso na 
Casa da Música; assistente acompanhante; segu-
ro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (€10); quaisquer servi-
ços não mencionados.

NATAL EM MANTEIGAS
23 A 26 DEZEMBRO
VIANA DO CASTELO | BRAGA |  
PORTO | AVEIRO | COIMBRA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | MANTEI-
GAS 
Saída com destino a Manteigas com almoço 
livre em circuito. Jantar e alojamento no INA-
TEL Manteigas 3* e Casa da Roda AL.
 
2º DIA – MANTEIGAS | SEIA | MANTEIGAS 
Saída para Seia. Realização circuito em com-
boio, almoço e visita no Museu do Pão. Este 
complexo museológico privado onde se exi-
bem e preservam as tradições, história e arte 
do pão português é único do género da Pe-
nínsula Ibérica e um dos poucos da Europa. 
Algum tempo livre na localidade de Seia. Su-
gerimos percurso com destaque para Igreja 
da Misericórdia e Igreja de São Pedro. Jantar 
de consoada, seguido de ceia de Natal. Alo-
jamento.
 
3º DIA – MANTEIGAS 
Manhã livre. Almoço de Natal. De tarde, vi-
sita a Manteigas, onde poderá visitar a Eco-
lã. Esta unidade de produção artesanal foi 
passando de geração em geração sendo 
hoje uma referência no setor. Regresso ao 
INATEL para jantar e animação musical. Alo-
jamento. 

4º DIA – MANTEIGAS | BELMONTE | RE-
GRESSO 
Visita a Belmonte. Esta localidade preserva 
o seu ambiente medievo tão exemplarmente 
quanto os judeus preservaram em segredo 
orações, tradições e costumes desde essa 
época até aos nossos dias mais tolerantes. As 
ruas desta antiga povoação conduzem ao alto 
de um monte onde se ergue a massa granítica 
do antigo castelo. Circuito pelo centro históri-
co. Almoço no hotel e regresso.
 
Mínimo de 30 participantes.

Nota importante: O alojamento será repartido 
entre os 2 edifícios do INATEL Manteigas. No 
ato de inscrição deverá ser selecionado o edi-
fício pretendido: Edifício Principal ou Casa da 
Roda (edifício sem elevador ou ar condiciona-
do), localizado a 500 metros do edifício prin-
cipal. Não se encontra garantido o transporte 
entre os dois edifícios.

// PREÇO (Edifício Principal) 

Por pessoa em quarto duplo 295€
Suplemento de quarto individual 68€

// PREÇO (Casa da Roda AL) 

Por pessoa em quarto duplo 290€
Suplemento de quarto individual 68€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de aloja-
mento no INATEL Manteigas 3* e Casa da Roda 
AL; bebida de boas vindas; refeições: 3 almoços, 
3 jantares e Ceia de Natal com bebidas incluídas; 
passeios e visitas conforme itinerário; ingresso no 
Museu do Pão em Seia, Ecolã em Manteigas e 
Museus em Belmonte; assistente acompanhante; 
seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (€10); quaisquer servi-
ços não mencionados.

NATAL EM  
SÃO PEDRO DO SUL
23 A 26 DEZEMBRO
FARO | BEJA | ÉVORA | PORTALEGRE | CAS-
TELO BRANCO | COVILHÃ

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | SÃO PE-
DRO DO SUL
De manhã, partida em direção às Termas de 
São Pedro do Sul. Almoço livre em circuito. 
Chegada à nossa unidade hoteleira, check-in. 
Jantar e alojamento.
 
2º DIA – SÃO PEDRO DO SUL | SANTAR | 
VISEU | SÃO PEDRO DO SUL
Pela manhã, caminhada de reconhecimento 
da localidade com passagem pelos pontos 



8   VIAGENS INATEL  NACIONAIS     

mais emblemáticos. Partida para almoço no 
requintado restaurante do Paço dos Cunhas 
de Santar, propriedade do século XVII que se 
dedicava à produção de azeite, fruta e vinho 
para abastecer os mercados da cidade do 
Porto. De tarde, visita ao centro histórico de 
Viseu. Passeio pelas ruas do centro históri-
co, desde a rua direita, com o seu comércio 
tradicional, até à monumental Sé e Igreja da 
Misericórdia. Regresso. Jantar de Consoada 
seguindo-se da Ceia de Natal no INATEL. Alo-
jamento.
 
3º DIA –SÃO PEDRO DO SUL | COSTA NOVA 
| BARRA | AVEIRO | SÃO PEDRO DO SUL
Manhã livre. Almoço de Natal no INATEL. De 
tarde, passagem pela Costa Nova, onde po-
deremos ver os exemplares dos típicos pa-
lheiros antigos dos pescadores, com as suas 
listas. Seguiremos até à praia da Barra. Para-
gem em Aveiro, cidade com os seus molicei-
ros semelhantes a gôndolas, com as lagoas 
naturais da ria, com a sua elegante arquitetura 
do século XIX, é uma cidade especial onde o 
antigo se conjuga com o moderno. Regresso. 
Jantar e alojamento.
 
4º DIA –SÃO PEDRO DO SUL | REGRESSO 
Check-out da INATEL e regresso com almoço 
livre em circuito.
 
Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 291€
Suplemento de quarto individual 56€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de aloja-
mento no INATEL Palace São Pedro do Sul Hotel 
4*; refeições: 2 almoços e 3 jantares com bebidas 
incluídas; ceia de Natal; passeios e visitas confor-
me itinerário; assistente acompanhante; seguro de 
viagem.

Não inclui:  taxa de reserva (10€); quaisquer ser-
viços não mencionados.

NATAL EM VILA RUIVA
23 A 26 DEZEMBRO
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO |  
VISEU

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | VILA RUIVA 
Partida em direção ao INATEL Vila Ruiva 4*. 
Almoço livre em circuito. Check-in no INATEL. 
Jantar e alojamento.
 
2º DIA – VILA RUIVA | FORNOS DE ALGO-
DRES | GUARDA | VILA RUIVA
Pela manhã, visita a Fornos de Algodres, se-
guindo para a Guarda para almoço em restau-
rante. A Guarda foi fundada no século XII pelo 
segundo rei de Portugal, D. Sancho I, a Guarda 
insere-se na paisagem montanhosa da Serra 
da Estrela e é considerada a cidade mais ele-
vada de Portugal, impondo-se a uma altura de 
1056 metros. A Torre é o pico mais elevado 
onde se avista uma magnífica paisagem. Visita 
ao centro histórico. Jantar de consoada, se-
guindo-se de ceia Natalícia. Alojamento.
 
3º DIA – VILA RUIVA | TRANCOSO | VILA 
RUIVA 
Manhã livre. Almoço de Natal. De tarde, saída 
para Trancoso, que também está inserida nas 
12 Aldeias Históricas de Portugal. Trancoso 
é detentora do mais belo castelo de Portu-
gal e ainda um vasto património classificado. 
Passagem pelos pontos mais emblemáticos, 
seguindo-se degustação das “sardinhas do-
ces”, na conhecida Casa da Prisca. Regresso 
a Vila Ruiva. Jantar e alojamento.
 
4º DIA – VILA RUIVA | CELORICO DA BEIRA 
| REGRESSO
De manhã, check-out e continuação para 
Celorico da Beira. Degustação de produtos 
regionais no “Solar do Queijo”. Viagem de re-
gresso com almoço livre.
 

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 304€
Suplemento de quarto individual 72€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites no INATEL 
Vila Ruiva 4*; refeições: 2 almoços,3 jantares com 
bebidas incluídas e Ceia de Natal; passeios e visi-
tas conforme itinerário; assistente acompanhante; 
seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (€10); quaisquer servi-
ços não mencionados.

NATAL NA FOZ DO 
ARELHO
23 A 26 DEZEMBRO 
BRAGANÇA | MIRANDELA | MACEDO DE 
CAVALEIROS | VILA REAL | VISEU

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | FOZ DO 
ARELHO 
Pela manhã partida em direção à Foz do Are-
lho, com almoço livre em circuito. Chegada à 
unidade INATEL Foz do Arelho para check-in, 
jantar e alojamento.

2º DIA – FOZ DO ARELHO | CALDAS DA 
RAINHA | ÓBIDOS | FOZ DO ARELHO
Visita a Caldas da Rainha com circuito pela 
cidade. Almoço em restaurante. Continuação 
para Óbidos. Tempo livre para visita desta 
lindíssima vila medieval, uma das mais pito-
rescas e bem preservadas. Rodeada por uma 
cintura de muralhas, com típicas ruas estrei-
tas e casas brancas enfeitadas com janelas 
floridas. Aqui destacam-se a Porta da Vila, a 
Igreja Matriz de Santa Maria, e a capela de São 
Martinho, entre outros monumentos. Oportu-
nidade ainda para visitar o Evento “Óbidos – 
Vila Natal”, repleta de luzes e enfeites, brilhos 
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e outras quimeras que nos farão recordar que 
este é tempo de alegria ou desfrute da famosa 
e apreciada ginjinha. Regresso à unidade ho-
teleira. Jantar de consoada seguido de Ceia 
de Natal. Alojamento.
 
3º DIA – FOZ DO ARELHO | NAZARÉ | FOZ 
DO ARELHO
Manhã livre para atividade de caráter pessoal. 
Almoço de Natal. De tarde, visita à Nazaré. 
Uma das mais afamadas praias do país, mar-
cada pela tradição piscatória, lendas, artesa-
nato e religiosidade. Tempo livre. Regresso à 
Foz do Arelho. Jantar e alojamento.
 
4º DIA – FOZ DO ARELHO | REGRESSO 
Regresso com almoço livre em circuito. 

Mínimo 35 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 256€
Suplemento de quarto individual 82€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites no INATEL 
Foz do Arelho; refeições: 2 almoços e 3 jantares 
com bebidas incluídas; passeios e visitas confor-
me itinerário; animação musical; assistente acom-
panhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer servi-
ços não mencionados.

NATAL NO LUSO
23 A 26 DEZEMBRO 
SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM | LEIRIA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | LUSO 
De manhã, partida em direção ao Luso. Almo-
ço livre em circuito. Chegada à nossa Unida-
de Hoteleira do Luso, check-in. Jantar e alo-
jamento.
 

2º DIA – LUSO | COIMBRA | LUSO
Pela manhã, caminhada de reconhecimento 
da localidade com passagem pelos pontos 
mais emblemáticos. Partida para Coimbra. Al-
moço em restaurante. De tarde, visita ao cen-
tro histórico de Coimbra. Cidade de ruas es-
treitas, pátios, escadinhas e arcos medievais. 
É também reconhecida pela edificação da 
primeira universidade do país e uma das mais 
antigas da Europa, conheça nesta tarde al-
guns dos seus encantos. Jantar de Consoada 
e Ceia de Natal no INATEL Luso. Alojamento.
 
3º DIA – LUSO | BUÇACO | LUSO
Manhã livre. Almoço de Natal no INATEL 
Luso. De tarde, visita à mata do Buçaco. Este 
local, que constitui um património natural de 
valor incalculável, é, sem dúvida, uma heran-
ça secular, incomparável por reunir uma rele-
vância histórica, religiosa, militar, paisagística 
e cultural. Lanche no Palace Hotel Buçaco 
5*, situado no ex-líbris botânico e natural. Foi 
construído a partir de 1885 para os últimos 
Reis de Portugal. Após o lanche, regresso ao 
Luso. Jantar e alojamento.
 
4º DIA – LUSO | PENELA | REGRESSO 
Manhã livre. Almoço no INATEL Luso. Após 
o almoço, saída em direção a Penela. Tempo 
livre para visita de Penela Presépio, um mun-
do mágico onde poderá visitar o presépio 
animado no castelo, onde centenas de figuras 
animadas criam quadros representativos do 
presépio tradicional português. Pode visitar 
exposições de presépios e o mercadinho de 
Natal com produtos típicos da região e muitas 
outras atividades de animação. Regresso.
 
Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 296€
Suplemento de quarto individual 44€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de aloja-
mento no INATEL Luso; refeições: 3 almoços e 3 
jantares com bebidas incluídas (inclusive 1 jantar e 
almoço especial de Natal); Ceia de Natal e lanche 
no Palace Hotel Buçaco 5*; entradas: Mata do Bu-
çaco e no Presépio Vila Natal em Penela; passeios 
conforme itinerário; assistente acompanhante; se-
guro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer servi-
ços não mencionados.

NATAL NO PIÓDÃO
23 A 26 DEZEMBRO
FARO | BEJA | ÉVORA | SETÚBAL | LISBOA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | PIÓDÃO 
Saída com destino ao Piódão, conhecida por 
excelência, como Aldeia Natal. Almoço livre 
em circuito. Bebida de boas-vindas. Jantar e 
alojamento.
 
2º DIA – PIÓDÃO | ARGANIL | COJA | PIÓ-
DÃO 
De manhã, visita a Arganil. Um concelho rico 
em património ambiental, natural, arqueo-
lógico, histórico e cultural, destacando-se a 
Paisagem Protegida da Serra do Açor, Arga-
nil merece a nossa visita. Iniciamos visita no 
Santuário do Mont’Alto localiza-se a 615 m de 
altitude de onde se vislumbra um diversifica-
do e empolgado horizonte. Passeio pedonal 
pela vila. Almoço em restaurante. De tarde, 
visita à magnífica vila de Coja, conhecida pela 
“Princesa do Alva”, onde será servido um típi-
co lanche natalício com produtos regionais e 
visita à localidade. Regresso ao Piódão. Jan-
tar de Consoada e Ceia de Natal. Alojamento. 
 
3º DIA – PIÓDÃO | BENFEITA | FRAGA DA 
PENA | PIÓDÃO 
De manhã, visita à aldeia de Piodão e conhe-
ça os seus encantos. Almoço na unidade. 
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Após almoço saída para passeio à aldeia de 
xisto de Benfeita. Percurso pela localidade 
com destaque para a Fonte das Moscas e a 
Torre da Paz, de alvenaria de xisto, com uma 
interessante história para contar. A Benfeita 
leva-nos a seguir a Ribeira da Mata e encon-
trar a frescura da Fraga da Pena e o arvoredo 
da Mata da Margaraça. Jantar. Noite de ani-
mação musical. Alojamento.
 
4º DIA – PIÓDÃO | REGRESSO 
Regresso com almoço livre em circuito.
 
Mínimo de 27 participantes.
 
// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 326€
Suplemento de quarto individual 61€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de aloja-
mento no INATEL Piódão Hotel 4*; bebida de 
boas vindas; refeições: 2 almoços, 3 jantares 
e Ceia de Natal com bebidas incluídas; lanche 
de Natal em Coja; passeios e visitas conforme 
itinerário; assistente acompanhante; seguro de 
viagem.

Não inclui: taxa de reserva (€10); quaisquer servi-
ços não mencionados.

Nota importante: Nas viagens de Natal, no dia 
25 dezembro, a maioria dos estabelecimentos, 
assim como monumentos, encontram-se en-
cerrados.

FIM DE ANO

FIM DE ANO EM 
ALBUFEIRA
29 DEZEMBRO A 02 JANEIRO
BRAGA | LEIRIA | SETÚBAL | BEJA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | ALBUFEI-
RA
Saída em direção a Albufeira com almoço 
livre em circuito. Chegada a Albufeira. Re-
ceção no INATEL Albufeira Hotel 3*. Jantar 
e alojamento.
 
2º DIA – ALBUFEIRA | LAGOS | ALBUFEIRA 
Manhã dedicada ao reconhecimento pedonal 
da zona envolvente, passando pela Praia dos 
Pescadores, pelo Antigo Mercado de Albufei-
ra, pelo Largo Engenheiro Duarte Pacheco e 
pela Igreja Matriz (N. Srª. Conceição). Regres-
so ao hotel para almoço. Após o almoço, visi-
ta a Lagos. Outrora capital do Reino do Algar-
ve, ligada aos descobrimentos portugueses, 
Lagos é hoje um dos mais atrativos centros 
turísticos do país. Início de circuito com pas-
sagem pela Praia de D. Ana e Ponta da Pie-
dade. Visita ao Museu de Cera dos Descobri-
mentos. Circuito pelo seu centro histórico de 
Lagos. Jantar e alojamento.
 

3º DIA – ALBUFEIRA | FARO | LOULÉ | TÔR 
| ALBUFEIRA 
De manhã, saída em direção a Faro. Visi-
ta guiada ao centro histórico. Almoço em 
restaurante. De tarde, tempo livre em loulé. 
Continuação do circuito até Tôr para visita à 
Quinta de Tôr, uma Quinta onde visitará e de-
gustará vinho algarvio. Regresso a Albufeira. 
Jantar de consoada, seguindo-se ceia natalí-
cia. Alojamento.

4º DIA – ALBUFEIRA 
Dia livre, em regime de pensão completa.
 
5º DIA – ALBUFEIRA | REGRESSO
Regresso com almoço livre em circuito.
 
Mínimo 30 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 495€
Suplemento de quarto individual 146€

Inclui: circuito em autocarro; 4 noites de alo-
jamento no INATEL Albufeira Hotel 3* (edifício 
principal); refeições: 3 almoços e 4 jantares, com 
bebidas incluídas (incluindo jantar de Réveillon 
com animação musical); passeios e visitas con-
forme itinerário; ingressos: Museu de Cera dos 
Descobrimentos; assistente de viagem; seguro 
de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer servi-
ços não mencionados.
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FIM DE ANO EM 
CERVEIRA
29 DEZEMBRO A 02 JANEIRO
PORTALEGRE | CASTELO BRANCO | FUN-
DÃO | COVILHÃ | GUARDA | VISEU

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | CERVEIRA
Saída em direção a Vila Nova de Cerveira com 
almoço livre em circuito. Chegada a Cerveira. 
Receção no INATEL Cerveira Hotel 4*. Jantar 
e alojamento.
 
2º DIA – CERVEIRA | CERVO | CERVEIRA | 
MONÇÃO | CERVEIRA
De manhã, saída em direção ao Miradouro 
do Cervo. Daqui, poderá vislumbrar grande 
parte do rio Minho, de Valença a Caminha, 
as serras de Arga e Góis, além de Tominho 
já na Galiza. Regresso ao hotel para almoço. 
Após o almoço, visita ao Palácio da Brejoeira, 
o ex-libris da região do Alto-Minho, uma gran-
diosa construção em estilo neoclássico que 
seduz pela harmonia do seu palácio, capela, 
bosque, jardins, vinhas e adega antiga, onde 
hoje estagia a prestigiada Aguardente Velha. 
No final, prova de vinho Alvarinho. Paragem 
no centro de Monção. Regresso ao hotel. Jan-
tar e alojamento.
 
3º DIA – CERVEIRA | PONTE DE LIMA | AR-
COS DE VALDEVEZ | CERVEIRA
Pela manhã, saída para Ponte de Lima, terra de 
história e de histórias, onde um passeio pelo 
centro é um passeio pelas raízes da ancestra-
lidade. O Largo de Camões é a sala de visitas 
da vila, acolhendo-nos com o Chafariz Nobre, 
terminado de construir em 1603. A ponte, logo 
ali ao lado, vai abrir-lhe a porta para a travessia 
a pé, ao longo de cerca de três centenas de 
metros, pelo rio Lima. Atravesse-a e admire a 
beleza da Igreja de Santo António da Torre Ve-
lha, do século XIX, com destaque para a altura 
da torre e para as gárgulas existentes em cada 

ângulo da mesma. Almoço em restaurante. 
Durante a tarde, visita a Arcos de Valdevez, 
vila medieval junto ao rio Vez. Passeio pedo-
nal pelo centro histórico desta vila, inserida no 
Parque Nacional da Peneda-Gerês. Regres-
so ao INATEL Cerveira Hotel 4* para noite de 
Réveillon com jantar especial de fim de ano e 
animação musical. Alojamento.
 
4º DIA – CERVEIRA | VIANA DO CASTELO 
| CERVEIRA
Manhã livre. Almoço no INATEL Cerveira Ho-
tel 4*. Pela tarde, poderá desfrutar do circuito 
em Viana do Castelo, uma das mais bonitas 
cidades do norte de Portugal. Paragem no 
miradouro de Santa Luzia de onde se poderá 
observar um panorama único do Vale do Lima 
e uma grande parte da sua orla marítima, a 
norte e a sul do estuário do rio, assim como 
a verdejante serra, considerada como o 3º 
mais belo panorama do mundo. Passeio pe-
donal pelas ruas do centro histórico, onde se 
destaca a Praça da República, o coração da 
cidade, onde ficam os edifícios quinhentistas 
da Misericórdia e o chafariz, assim como os 
antigos Paços do Concelho. Regresso. Jantar 
e alojamento.
 
5º DIA – CERVEIRA | PORTO | REGRESSO 
Saída para o Porto. Breve visita panorâmica 
de autocarro pela cidade Invicta, seguindo-
-se a visita ao World Of Discoveries. Este é 
um Museu Interativo e Parque Temático que 
reconstrói a fantástica odisseia dos navega-
dores portugueses, que cruzaram oceanos 
à descoberta de um mundo desconhecido. 
Este espaço trata, pois, do encontro de cultu-
ras e do alcance das ambições, ideias, esfor-
ços e inovações que os tornaram possíveis. 
Almoço em restaurante. Regresso com jantar 
livre em circuito.
 
Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 465€
Suplemento de quarto individual 122€

Inclui: circuito em autocarro; 4 noites de alojamen-
to no INATEL Cerveira Hotel 4*; refeições: 4 almo-
ços e 4 jantares, com bebidas incluídas (incluindo 
jantar especial de Réveillon com animação musical); 
passeios e visitas conforme itinerário; ingressos: 
Museu World of Discoveries e Palácio da Brejoeira; 
assistente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer servi-
ços não mencionados.

FIM DE ANO EM  
LAGOS
29 DEZEMBRO A 02 JANEIRO
BRAGANÇA | VILA REAL | VISEU | COIMBRA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | LAGOS
Saída em direção a Lagos com almoço livre 
em circuito. Jantar e alojamento em hotel 4*.
 
2º DIA – LAGOS | PORTIMÃO | LAGOS 
Manhã dedicada ao reconhecimento da loca-
lidade. Visita ao Museu de Cera dos Desco-
brimentos, que conta a espetacular e emo-
cionante viagem no tempo: a História dos 
Descobrimentos em 16 diferentes cenas. Este 
museu conta com 22 figuras de cera, hiper-
-realistas, só comparáveis, às dos melhores 
museus de cera do mundo. Circuito pelo seu 
centro histórico de Lagos. Regresso ao hotel 
para almoço. De tarde saída para visita a Por-
timão. Situada na margem direita do rio Arade 
é terra de tradições ligada ao mar, conservas, 
e de ilustres como Manuel Teixeira Gomes, 
escritor e antigo Presidente da República. Vi-
sita ao Museu Marítimo de Portimão. Regres-
so a Lagos. Jantar e alojamento.
 
3º DIA – LAGOS | SILVES | SERRA DE MON-
CHIQUE | LAGOS 
Manhã livre. Saída para almoço em Silves. 
Continuação para visita ao Parque da Mina. 
Situado em plena Serra de Monchique, este 
parque temático, proporciona uma viagem 
ao passado da região, através da visita a 
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uma casa do início do século XVIII totalmente 
mobilada. Os hábitos passados traduzem-se 
também na recriação de uma destilaria e de 
uma carvoaria, sendo ainda possível conhe-
cer uma mina de extração de minério desa-
tivada e as ruínas em taipa do século XVII. 
Neste espaço estão ainda reunidas mais de 
cem variedades de animais de quinta, bem 
como diversos exemplares da flora local. Re-
gresso a Lagos. Noite de réveillon com jantar 
especial de fim de ano e animação musical. 
Alojamento.
 
4º DIA – LAGOS 
Dia livre, em regime de pensão completa.
 
5º DIA – LAGOS | REGRESSO
Regresso com almoço livre em circuito.
 
Mínimo 30 participantes.
 
// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 584€
Suplemento de quarto individual 134€

Inclui: circuito em autocarro; 4 noites de aloja-
mento em hotel 4* em Lagos; refeições: 3 almo-
ços, 4 jantares (incluindo jantar especial de fim de 
ano) com bebidas incluídas; noite de réveillon com 
animação musical; passeios e visitas conforme iti-
nerário; ingressos: Museu de Cera dos Descobri-
mentos, Museu Marítimo de Portimão e Parque 
da Mina; assistente acompanhante; seguro de 
viagem.

Não inclui: taxa de reserva (€10); quaisquer servi-
ços não mencionados.

FIM DE ANO EM  
OEIRAS
29 DEZEMBRO A 02 JANEIRO 
VILA REAL | VISEU | COIMBRA | LEIRIA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | OEIRAS 
Saída em direção a Oeiras, com almoço livre 
em circuito. Check-in no INATEL Oeiras, jantar 
e alojamento.
 

2º DIA – OEIRAS | MAFRA | MALVEIRA | 
ERICEIRA | SOBREIRO | OEIRAS
Pela manhã, visita guiada ao Palácio Nacional 
de Mafra, construído há mais de 300 anos pelo 
rei D. João V para cumprir um voto de suces-
são. Visite este conjunto arquitetónico barro-
co, formado por um Paço Real, uma Basílica 
e um Convento. O palácio possui importantes 
coleções de escultura italiana, de pintura ita-
liana e portuguesa, uma biblioteca única, bem 
como dois carrilhões, seis órgãos históricos e 
um hospital do século XVIII. Continuação do 
circuito até à Malveira para almoço. Após o al-
moço, passagem pela Ericeira e visita à aldeia 
Museu de José Franco em Sobreiro, localiza-
da entre a Ericeira e Mafra, onde se situa uma 
das mais reconhecidas aldeias musealizadas 
do país, que deu asas a um sonho, de recriar 
uma aldeia de caráter etnográfico. Regresso a 
Oeiras. Jantar e alojamento.
 
3º DIA – OEIRAS | PARQUE DAS NAÇÕES | 
BELÉM | OEIRAS 
De manhã, saída para a zona moderna de 
Lisboa, Parque das Nações. Sugerimos que 
nesta manhã usufrua de tempo livre, faça as 
últimas compras do ano no Centro Comercial 
Vasco da Gama ou usufrua do teleférico para 
desfrutar da vista panorâmica sobre esta re-
cente freguesia de Lisboa. Almoço em res-
taurante. De tarde, visita ao Museu de Arte, 
Arquitetura e Tecnologia (MAAT) que se situa 
na zona de Belém. Este museu é uma verda-
deira obra de arte contemporânea. Regresso 
a Oeiras para jantar de Réveillon e animação. 
Alojamento.
 
4º DIA – OEIRAS | SINTRA | CABO DA ROCA 
| OEIRAS 
Saída para almoço em Sintra. Após o almoço, 
passeio pedestre até à Quinta da Regaleira. O 
Palácio da Regaleira está situado na encosta 
da Serra de Sintra e a escassa distância do 
centro histórico da vila. A quinta beneficia do 
microclima da serra, que muito contribui para 
manter os luxuriantes jardins e os nevoeiros 
constantes que adensam a sua aura de mis-
tério. O palácio é da autoria do arquiteto ita-
liano Luigi Manini. Nesta quinta de 4 hectares, 

pode encontrar o palácio, rodeado de jardins, 
lagos, grutas e construções enigmáticas, lu-
gares estes que ocultam significados alquími-
cos, como os evocados pela Maçonaria, pe-
los Templários e pela Rosa-cruz. Após a visita 
regresso a pé ao centro histórico de Sintra. 
Continuação do circuito em direção a Oeiras 
com paragem no Cabo da Roca, considerado 
o ponto mais ocidental de Portugal Continen-
tal e da Europa. Regresso ao INATEL Oeiras. 
Jantar e alojamento.
 
5º DIA – OEIRAS | REGRESSO
Regresso com almoço livre em circuito.
 
Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 443€
Suplemento de quarto individual 76€

Inclui: circuito em autocarro; 4 noites de aloja-
mento no INATEL Oeiras; refeições: 3 almoços e 
4 jantares, com bebidas incluídas (incluindo jantar 
de Réveillon com animação musical); visitas con-
forme itinerário; ingressos: Palácio Nacional de 
Mafra, MAAT (Museu de Arte, Arquitetura e Tec-
nologia) e Quinta da Regaleira; assistente acom-
panhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10 €); quaisquer ser-
viços não mencionados.

FIM DE ANO EM SÃO 
PEDRO DO SUL
29 DEZEMBRO A 02 JANEIRO 
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO

1º DIA - CIDADES DE ORIGEM | S. PEDRO 
DO SUL
Saída com destino às Termas de S. Pedro do 
Sul com almoço livre em circuito. Jantar e alo-
jamento no INATEL Palace São Pedro do Sul 
Hotel 4*.
 
2º DIA – S. PEDRO DO SUL | AVEIRO |  
S. PEDRO DO SUL
Saída para visita a São Pedro do Sul em cir-
cuito acompanhado por guia local, com visita 
à Igreja Matriz, à Capela de Santo António, ao 
Palácio de Reriz, ao Cine Teatro Jaime Gralhei-
ro, ao Convento Franciscano de São José e 
aos Claustros da Câmara Municipal. Regresso 
ao INATEL para almoço. De tarde, saída para 
visita a Aveiro e Costa Nova. Realização de cir-
cuito em embarcação típica na Ria de Aveiro 
com degustação de ovos-moles e espuman-
te a bordo. Regresso a S. Pedro do Sul com 
breve visita panorâmica pela praia da Costa 
Nova, com as suas casas pintadas com riscas 
coloridas, de várias cores, uma das imagens 
de marca da região. Jantar e alojamento. 
 
3º DIA – S. PEDRO DO SUL | SANTAR | VI-
SEU | S. PEDRO DO SUL
Saída em direção a Santar, visita e almoço 
no Paço dos Cunhas de Santar. Continuação 
para Viseu. Visita ao centro histórico da cida-
de de Viseu, onde se destacam o Rossio, a 
rua Direita, a rua da Cadeia, a praça D. Duarte 
e o adro da Sé, considerada uma das mais 
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belas praças de Portugal, e a Sé Catedral. Re-
gresso a São Pedro do Sul. Noite de Réveillon 
com jantar especial e animação musical no 
INATEL. Alojamento.
 
4º DIA – S. PEDRO DO SUL
Dia livre, em regime de pensão completa. 
 
5º DIA – S. PEDRO DO SUL | REGRESSO
Regresso com almoço livre em circuito.
 
Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 419€
Suplemento de quarto individual 105€

Inclui: circuito em autocarro; 4 noites de aloja-
mento no INATEL Palace São Pedro do Sul Hotel 
4*; refeições: 3 almoços e 4 jantares, com bebidas 
incluídas (incluindo jantar especial de Réveillon 
com animação musical); passeios e visitas confor-
me itinerário; assistente acompanhante; seguro de 
viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer servi-
ços não mencionados.

FIM DE ANO EM 
SETÚBAL
29 DEZEMBRO A 02 JANEIRO
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO | 
AVEIRO | COIMBRA | LEIRIA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | SETÚBAL
Saída em direção a Setúbal, com almoço livre 
em circuito. Check-in no hotel, jantar e aloja-
mento.

2º DIA – SETÚBAL | PALMELA | SETÚBAL
De manhã, visita ao centro de Setúbal com 
destaque para a Praça do Bocage, Igreja de 
S. Julião, o Mercado do Livramento. Almoço 
no hotel. De tarde, saída em direção a Palme-
la. Visita e degustação de vinho na Quinta do 
Piloto. Continuação do circuito até ao castelo 
onde dentro das muralhas encontram-se: a 
Pousada Histórica de Palmela, situada no an-
tigo convento da Ordem de Santiago; a Igreja 
de Santiago; as ruínas da Igreja de Sta. Maria, 
em cuja sacristia está instalado o Gabinete de 
Estudos sobre a Ordem de Santiago. Regres-
so a Setúbal. Jantar e alojamento.

3º DIA – SETÚBAL | BELÉM | LISBOA | SE-
TÚBAL
De manhã saída em direção a Lisboa, para 
paragem em Belém. Passeie pelos vários mo-
numentos ligados à epopeia dos descobri-
mentos ou faça uma pausa nos famosíssimos 
Pastéis de Belém. Almoço em restaurante. 
De tarde, tempo livre no Parque das Nações. 
Regresso a Setúbal. Noite de Réveillon com 
jantar especial de fim de ano e animação mu-
sical. Alojamento.

4º DIA – SETÚBAL | PARQUE NATURAL DA 
SERRA DA ARRÁBIDA | SESIMBRA | SE-
TÚBAL
Manhã livre. Almoço no hotel. Passagem pelo 
Parque Natural da Serra da Arrábida, situado 

junto ao mar, entre Setúbal e a vila piscatória 
de Sesimbra, o Parque Natural da Arrábida 
tem uma beleza incomparável, em que o azul 
do mar alterna com os tons esbranquiçados 
das falésias de calcário e com o verde do 
denso manto vegetal que cobre a Serra. Con-
tinuação até Sesimbra, tempo livre. Regresso 
a Setúbal. Jantar e alojamento.

5º DIA – SETÚBAL | REGRESSO
De manhã viagem de regresso com almoço 
livre em circuito. 

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 542€
Suplemento de quarto individual 145€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de aloja-
mento em hotel 4*; refeições: 2 almoços e 3 janta-
res, com bebidas incluídas (incluindo jantar espe-
cial de Réveillon com animação musical); passeios 
e visitas conforme itinerário; assistente acompa-
nhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (€10); quaisquer servi-
ços não mencionados.

FIM DE ANO EM  
TRÁS-OS-MONTES
29 DEZEMBRO A 02 JANEIRO
BEJA | GRÂNDOLA | SETÚBAL | LISBOA

1º DIA - CIDADES DE ORIGEM | VILA REAL
Saída com destino a Vila Real com almoço li-
vre em circuito. Jantar e alojamento no hotel.
 
2º DIA – VILA REAL | VIDAGO | VILA REAL
Manhã de passeio por Vidago. Regresso ao 
hotel para almoço. Tarde de reconhecimento 
pedonal de Vila Real passando pelo patrimó-
nio da localidade e pela mostra de presépios 

e mercado de Natal onde se poderá contar 
com a presença de produtores e artesão lo-
cais, uma das novidades da “Bila Natal 2018”. 
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.
 
3º DIA – VILA REAL | CASA DE MATEUS | 
CHAVES | VILA REAL 
Visita ao Palácio Casa de Mateus. Rodeado 
de belos jardins inseridos numa vasta quinta, 
este palácio é considerado um dos expoentes 
máximos da arquitetura civil do barroco em 
Portugal. Visita guiada à Casa, Capela e aos 
Novos Espaços Expositivos e visita livre aos 
jardins da Casa de Mateus. Seguimos para 
Chaves onde se realizará o almoço. Após al-
moço visita a Chaves. Conhecida por "Aquae 
Flaviae", nome que lhe foi dado pelo Impe-
rador Flávio Vespasiano, que reconheceu a 
qualidade das nascentes termais aqui situa-
das, e situada junto ao rio Tâmega, próximo 
da fronteira, Chaves teve sempre importância 
do ponto de vista estratégico-militar, tendo 
resistido heroicamente à anexação a Caste-
la no séc. XVI. Circuito pedonal pela cidade. 
Regresso ao hotel para noite de Réveillon 
com jantar especial e animação musical. Alo-
jamento.
 
4º DIA – VILA REAL
Dia livre, em regime de pensão completa.
 
5º DIA – VILA REAL | CIDADES DE ORIGEM
Viagem de regresso com almoço livre em cir-
cuito.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 642€
Suplemento de quarto individual 62€

Inclui: circuito em autocarro; 4 noites de aloja-
mento em hotel 4*; refeições: 3 almoços e 4 janta-
res, com bebidas incluídas (incluindo jantar espe-
cial de Réveillon com animação musical); passeios 
e visitas conforme itinerário; ingressos: Palácio 
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Casa de Mateus; assistente acompanhante; segu-
ro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (€10); quaisquer servi-
ços não mencionados.

FIM DE ANO EM 
VILAMOURA
29 DEZEMBRO A 02 JANEIRO 
VISEU | LISBOA | SETÚBAL

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | VILAMOU-
RA
Partida em direção a Vilamoura, com almoço 
livre em circuito. Check-in no hotel. Jantar e 
alojamento.

2º DIA – VILAMOURA | TAVIRA | VILAMOURA
De manhã caminhada dedicada ao reconhe-
cimento da localidade. Almoço no hotel. De 
tarde, visita a Tavira, que se estende ao longo 
do rio Gilão, e que chega ao mar através das 
entradas das lagoas do Parque Natural da Ria 
Formosa. Regresso a Vilamoura. Jantar e alo-
jamento.

3º DIA - VILAMOURA | FARO | OLHÃO | VI-
LAMOURA 
De manhã, saída para Faro. Visita ao centro 
histórico da capital do Algarve, com especial 
destaque para a Sé Catedral, o arco da vila, 
e a estátua de D. Afonso III e a importância 
deste rei para a cidade de Faro. Almoço em 
restaurante. Continuação para visita a Olhão. 
Regresso a Vilamoura. Noite de fim de ano no 
hotel com cocktail de boas-vindas, jantar es-
pecial, com bebidas incluídas, música ao vivo 
e ceia. Alojamento.

4º DIA - VILAMOURA | ALBUFEIRA | VILA-
MOURA 
Serviço de Brunch (refeição tardia e reforçada 
que combina o pequeno-almoço e o almoço). 
À tarde, partida em direção a Albufeira. Con-
siderada a capital do Turismo em Portugal, 
mantém um património histórico e cultural 

muito rico, paralelamente a uma forte ativi-
dade turística. Tempo livre para passeio pelo 
centro histórico. Regresso a Vilamoura. Jan-
tar e alojamento.

5º DIA – VILAMOURA | REGRESSO
Regresso com almoço livre em circuito.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 542€
Suplemento de quarto individual 117€

Inclui: circuito em autocarro; 4 noites de aloja-
mento em hotel 4*; refeições: 3 almoços, 4 janta-
res (incluindo jantar especial de fim de ano) com 
bebidas incluídas; noite de réveillon com anima-
ção musical; passeios e visitas conforme itinerário; 
assistente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (€10); quaisquer servi-
ços não mencionados.

FIM DE ANO NA PRAIA 
DA ROCHA
29 DEZEMBRO A 02 JANEIRO
GUARDA | COVILHÃ | FUNDÃO | CASTELO 
BRANCO | PORTALEGRE | ÉVORA

1º DIA - CIDADES DE ORIGEM | PRAIA DA 
ROCHA 
Saída com destino à Praia da Rocha, em Por-
timão, com almoço livre em circuito. Jantar e 
alojamento em hotel 4*.
 
2º DIA - PRAIA DA ROCHA | SAGRES | 
PRAIA DA ROCHA
Durante a manhã, caminhada de reconheci-
mento pela zona envolvente ao hotel e visi-
ta ao Museu Marítimo de Portimão. Almoço 
no hotel. Pela tarde, visita a Sagres, zona de 
cruzamento de rotas entre o mar Mediterrâ-
neo e o oceano Atlântico, porto de pesca-
dores e comerciantes de várias nações, mas 
também zona assolada por corsários. Visita 

à imponente fortificação de Sagres. Sendo 
o prolongamento humano do rochedo natu-
ral, este forte foi durante séculos a principal 
praça de guerra de um sistema defensivo 
marítimo geoestratégico. A política da expan-
são portuguesa nos séculos XV e XVI levou 
à fundação da Vila do Infante. Assim, Vila do 
Infante e Sagres confundem-se no desenro-
lar dos tempos. Integrando o Parque Natural 
do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, o 
Promontório de Sagres apresenta uma inte-
ressante biodiversidade faunística e florística, 
assim como endemismos únicos que todos 
os visitantes podem observar. Regresso ao 
hotel. Jantar e alojamento.
 
3º DIA – PRAIA DA ROCHA | LAGOS | PRAIA 
DA ROCHA 
Manhã de passeio pela Ponta da Piedade e 
Praia D. Ana. Almoço em restaurante. Após 
o almoço, saída em direção a Lagos. Outrora 
capital do Reino do Algarve, ligada aos des-
cobrimentos portugueses, Lagos é hoje um 
dos mais atrativos centros turísticos do país. 
Circuito com passagem pela Praia de D. Ana 
e Ponta da Piedade. Visita ao Museu de Cera 
dos Descobrimentos, que conta a espetacu-
lar e emocionante viagem no tempo: a História 
dos Descobrimentos em 16 diferentes cenas. 
Este museu conta com 22 figuras de cera, hi-
per-realistas, só comparáveis às dos melho-
res museus de cera do mundo. Circuito pelo 
centro histórico de Lagos. Regresso a Porti-
mão. Noite de Réveillon com jantar especial e 
animação musical no hotel. Alojamento.
 
4º DIA – PRAIA DA ROCHA 
Dia livre. Estadia no hotel em regime de pen-
são completa.
 
5º DIA – PRAIA DA ROCHA | REGRESSO 
Regresso com almoço livre em circuito.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 508€
Suplemento de quarto individual 122€
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Inclui: circuito em autocarro de turismo; 4 noites 
de alojamento em hotel 4*; refeições: 3 almoços e 
4 jantares, com bebidas incluídas (incluindo jan-
tar especial de Réveillon com animação musical); 
passeios e visitas conforme itinerário; ingressos: 
Museu Marítimo de Portimão, Museu de Cera dos 
Descobrimentos e Fortaleza de Sagres; assistente 
acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer servi-
ços não mencionados.

FIM DE ANO NO 
ALENTEJO
29 DEZEMBRO A 02 JANEIRO
PORTO | AVEIRO | COIMBRA | SANTARÉM

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | ÉVORA
Saída em direção a Évora. Almoço livre em 
circuito. Check-in em hotel 4*, jantar e aloja-
mento.

2º DIA – ÉVORA | MONSARAZ | ÉVORA
Manhã dedicada ao reconhecimento da loca-
lidade em passeio pedonal. Almoço no hotel. 
De tarde, visita a Monsaraz. Airosa vila cons-
truída de cal e xisto. Esta localidade “suspen-
sa” no tempo, reflete histórias de reis auda-
zes, cavaleiros templários, gentes de bravura 
e damas de beleza singela. Vislumbre a mag-
nífica paisagem sobre o Alqueva. Continua-
ção para Évora. Jantar e alojamento.

3º DIA – ÉVORA | EVORAMONTE | VILA VI-
ÇOSA | ÉVORA
De manhã, saída em direção a Evoramonte. 
Visita a esta vila pitoresca e cheia de história. 
Continuação do circuito em direção a Vila Vi-
çosa. Almoço em restaurante. De tarde, terá 
oportunidade para visita ao Paço Ducal. Re-
gresso a Évora para noite de Reveillon. com 
jantar e animação. Alojamento.

4º DIA – ÉVORA | MORA | ARRAIOLOS | 
ÉVORA
Manhã livre para atividades de caráter pessoa. 
Almoço no hotel. De tarde, visita ao Fluviário 
de Mora. O Fluviário de Mora é um aquário 
público dedicado aos ecossistemas de água 
doce, privilegiando o conhecimento e impor-
tância da sua biodiversidade, e sua relação 
com a humanidade. Breve paragem em Ar-
raiolos. Regresso a Évora. Jantar e alojamento.

5º DIA - ÉVORA | REGRESSO
Regresso com almoço livre em circuito.
 
Mínimo 35 participantes. 

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 640€
Suplemento de quarto individual 208€

Inclui: circuito em autocarro; 4 noites de alo-
jamento em hotel 4*; refeições: 3 almoços e 4 
jantares, com bebidas incluídas (incluindo jantar 
especial de Réveillon com animação musical); as-
sistente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (€10); quaisquer servi-
ços não mencionados.

FIM DE ANO NO LUSO
29 DEZEMBRO A 02 JANEIRO
ÉVORA | SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | LUSO
Saída em direção ao Luso. Almoço livre em 
circuito. Jantar e alojamento no INATEL Luso.
 
2º DIA – LUSO | ANADIA | BUÇACO | LUSO 
Visita guiada com prova de vinhos na Quin-
ta do Encontro, uma adega design, inserida 
numa paisagem serena, dominada pelas vi-
nhas e tendo como fundo as Serras do Cara-

mulo e Buçaco. Regresso ao Luso para almo-
ço. Passeio pela Mata Nacional do Buçaco, 
um verdadeiro jardim botânico, onde se pode-
rão encontrar cerca de 700 espécies nativas e 
exóticas protegidas. Jantar e alojamento.
 
3º DIA – LUSO | SANGALHOS | CURIA | LUSO
De manhã, saída para visita guiada no Alian-
ça Underground Museum em Sangalhos. Este 
museu apresenta nove coleções permanentes 
em áreas como a arqueologia, etnografia, mi-
neralogia, paleontologia, azulejaria, cerâmica, 
estanhos, escultura contemporânea do Zim-
babué e cultura indiana. Após esta visita, po-
derá saborear um almoço de degustação com 
harmonização de vinhos. Saída para a Curia 
para passeio pelo Parque das Termas. Re-
gresso ao INATEL Luso para noite de Réveillon 
com jantar e animação musical. Alojamento.
 
4º DIA – LUSO | COIMBRA | LUSO
Manhã livre. Após o almoço, saída para Coim-
bra. Situada nas margens do rio Mondego, 
Coimbra é conhecida pela sua Universidade, a 
mais antiga em Portugal e uma das mais an-
tigas da Europa, que ao longo do tempo lhe 
moldou a imagem tornando-a “a cidade dos 
estudantes”. Passeio pedonal pelos pontos 
mais emblemáticos da cidade, onde têm lugar 
as cerimónias académicas mais importantes, e 
também pela Sé Velha, em cujas escadas tem 
lugar a serenata monumental em que os es-
tudantes trajando capas negras cantam, com 
muito sentimento, o Fado de Coimbra. Tempo 
livre. Regresso ao Luso. Jantar e alojamento.
 
5º DIA - LUSO | REGRESSO
Regresso com almoço livre em circuito.
 
Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo €
Suplemento de quarto individual €

Inclui: circuito em autocarro; 4 noites de aloja-
mento no INATEL Luso; refeições: 3 almoços e 
4 jantares, com bebidas incluídas (incluindo jan-
tar especial de Réveillon com animação musical); 
passeios e visitas conforme itinerário; ingressos: 
Mata Nacional do Buçaco; assistente acompa-
nhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (€10); quaisquer servi-
ços não mencionados.

ESPECIAL FIM DE ANO 
EM SÃO MIGUEL 
// NOVIDADE

30 DEZEMBRO A 02 JANEIRO 
LISBOA 

1º DIA – CIDADE DE ORIGEM | PONTA DEL-
GADA | SETE CIDADES | PONTA DELGADA
Comparência no aeroporto. Assistência nas 
formalidades de embarque e partida com 
destino a Ponta Delgada. Transporte para o 
hotel. Almoço no hotel. De tarde, partida de 
Ponta Delgada em direção à Vista do Rei, de 
onde se pode admirar um dos cenários mais 
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idílicos e serenos dos Açores – as lagoas das 
Sete Cidades. No regresso, visita a uma estu-
fa de ananases. Jantar no hotel e alojamento.
 
2º DIA – PONTA DELGADA | LAGOA DO 
FOGO | RIBEIRA GRANDE | PONTA DEL-
GADA
De manhã, partida em direção à Vila de La-
goa, para visita à tradicional fábrica de cerâ-
mica e ao porto de pesca. Subida da mon-
tanha até chegarmos à deslumbrante Lagoa 
do Fogo, um dos cenários mais bonitos de 
São Miguel. Descida para a cidade da Ribeira 
Grande com paragem para visita. Regresso a 
Ponta Delgada e almoço em restaurante. Res-
tante tarde livre. 
Ao final do dia, no hotel, jantar de gala espe-
cial de réveillon, a partir de onde teremos a 
oportunidade de assistir ao fogo-de-artifício 
na baía de Ponta Delgada. Alojamento. 
 
3º DIA – PONTA DELGADA
Dia e almoço livres. Jantar no hotel e aloja-
mento.
 
4º DIA – PONTA DELGADA | REGRESSO
De manhã, visita guiada a pé à cidade de 
Ponta Delgada, passando pelos monumentos 
e locais emblemáticos da cidade, tais como 
as Portas do Mar, a Igreja de São Pedro, o 
Mercado da Graça, as Portas da Cidade, a 
Igreja Matriz de São Sebastião, a Igreja de 
Nossa Senhora da Conceição, o Campo de 
São Francisco e o Santuário do Santo Cristo. 
Almoço em restaurante. Transfer para o ae-
roporto para embarque em voo de regresso.
 
Mínimo de 25 participantes.
 

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 966€
Suplemento de quarto individual 232€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Ponta Delgada | 
Lisboa; taxas de aviação de Lisboa (31€); circuito 
em autocarro; 3 noites de alojamento em hotel 4*; 
refeições: 3 almoços e 3 jantares, com bebidas in-
cluídas, incluindo jantar de gala especial de réveil-
lon); visitas e entradas conforme o itinerário; guia 
local durante as visitas; assistente acompanhante; 
seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer servi-
ços não mencionados.

FIM DE ANO 
DESLUMBRANTE  
NA MADEIRA
30 DEZEMBRO A 03 JANEIRO 
PORTO | LISBOA 

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | SANTA 
CRUZ | MONTE | EIRA DO SERRADO | SAN-
TA CRUZ
Comparência no aeroporto. Assistência nas 
formalidades de embarque e partida com 
destino ao Funchal. Transporte para o hotel. 
Almoço no hotel. De tarde, saída para o Mon-
te, freguesia do concelho do Funchal que é lo-
cal de peregrinação. Aqui visitaremos a famo-
sa Igreja de Nossa Senhora do Monte, onde 
se encontra o túmulo do Imperador Carlos I 
da Áustria. No final, a possibilidade de descer 
a encosta nos famosos Carros de Cesto (não 

incluído). Estes carros são controlados atra-
vés de cordas, por homens de trajes típicos 
que os levam até ao Livramento. Continuação 
em direção à Eira do Serrado, a partir de onde 
é possível apreciar uma vista fabulosa sobre 
o Curral das Freiras. Regresso ao hotel, jantar 
e alojamento.
 
2º DIA – SANTA CRUZ | CAMACHA | PICO 
DO AREEIRO | RIBEIRO FRIO | SANTANA | 
MACHICO | SANTA CRUZ
De manhã, partida em direção ao oeste do 
Funchal onde encontramos a Camacha, local 
que é o centro de artesanato de vime e tam-
bém onde se jogou futebol pela primeira vez 
em Portugal. Após passarmos o Poiso, subi-
mos para o Pico do Areeiro, o terceiro ponto 
mais alto da ilha e regressamos em direção a 
norte, onde visitaremos o Parque Natural do 
Ribeiro Frio. Aqui, teremos a possibilidade de 
provar a tradicional poncha, bebida típica da 
ilha (não incluído). Após esta paragem, pros-
seguiremos para Santana onde poderá admi-
rar as típicas e coloridas casas de colmo. Al-
moço em restaurante. Regresso ao hotel com 
passagens por Porto da Cruz, Portela e Ma-
chico. Em hora a indicar, transfer para o Fun-
chal, para uma noite de réveillon única, com 
jantar especial de fim de ano, a partir de onde 
teremos ainda a oportunidade de assistir ao 
extraordinário fogo-de-artifício que ilumina 
os céus de toda a ilha, reconhecido como um 
dos melhores do mundo. Regresso ao hotel, 
alojamento. 
 
3º DIA – SANTA CRUZ 
Dia e almoço livres. Jantar no hotel e aloja-
mento
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4º DIA – SANTA CRUZ | CÂMARA DE LO-
BOS | CABO GIRÃO | RIBEIRA BRAVA | SÃO 
VICENTE | PORTO MONIZ | SANTA CRUZ 
Pela manhã, seguiremos pela costa sul com 
uma paragem na vila piscatória de Câmara de 
Lobos. Continuaremos em direção ao Cabo 
Girão (a 580m de altitude), o promontório mais 
alto da Europa, famoso pela sua plataforma 
suspensa em vidro. Em seguida, faremos uma 
breve paragem na Ribeira Brava e continuare-
mos para a costa norte. Passagem por São 
Vicente, uma das mais antigas povoações da 
ilha, conhecida pelas pitorescas ruas e pela 
igreja barroca. Seguiremos para Porto Moniz, 
conhecido pelas suas piscinas naturais. Al-
moço em restaurante. O regresso ao Funchal 
será feito pelo Paúl da Serra, o único planalto 
da ilha. Regresso ao hotel. Em hora a indicar, 
Transfer para jantar em restaurante regional, 
onde poderá provar a típica espetada madei-
rense. A animação será feita por um grupo fol-
clórico local. Regresso ao hotel. Alojamento.
 
5º DIA – SANTA CRUZ | FUNCHAL | RE-
GRESSO 
Check-out e saída para conhecer o centro 
da cidade do Funchal, que integra o Núcleo 
Histórico de Santa Maria, datado de 1425, iní-
cio do povoamento da ilha da Madeira. Pas-
sagem pela popular Praça do Peixe, inserida 
no Mercado dos Lavradores. Não muito longe 
do mercado, a fábrica de bordados, um dos 
mais belos trabalhos de artesanato regional. 
Continuação da viagem para o emblemático 
Jardim Botânico, onde é possível desfrutar de 
uma magnífica vista sobre o Funchal a par-
tir dos diversos miradouros existentes. Antes 
do regresso, visita a uma adega onde terá a 
oportunidade de degustar o famoso vinho 
da Madeira. Regresso ao hotel para almoço. 
Transfer para o aeroporto para embarque em 
voo de regresso.
 

Mínimo de 30 participantes.
 
// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 1.402€
Suplemento de quarto individual 208€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Porto | Funchal 
| Lisboa ou Porto; taxas de aviação (37€) do Porto; 
circuito em autocarro; 4 noites de alojamento em 
hotel 4*; refeições: 4 almoços e 4 jantares, com 
bebidas incluídas, incluindo jantar especial de ré-
veillon com animação e jantar tradicional madei-
rense; visitas e entradas conforme o itinerário; guia 
local durante as visitas; assistente acompanhante; 
seguro de viagem.

Não inclui: suplemento aéreo de partida: Lis-
boa (97€ por pessoa); ecotaxa turística de Santa 
Cruz: 1€/pax/noite - no máximo 5€ pax/estadia 
(pagamento direto ao hotel); taxa de reserva (10€); 
quaisquer serviços não mencionados.

FIM DE ANO EM 
CRUZEIRO NO DOURO
30 DEZEMBRO A 02 JANEIRO 
FARO | SETÚBAL | LISBOA | COIMBRA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | PORTO
Saída em direção ao Porto, com almoço livre 
em circuito. Jantar e alojamento no hotel.
 
2º DIA – PORTO | GAIA | PORTO
Saída para visita panorâmica da cidade Invic-
ta, passando por alguns dos locais mais em-
blemáticos do seu centro histórico, entre os 
quais se destacam a Sé Catedral, o Palácio da 
Bolsa, a Torre do Clérigos e a Ribeira. Almoço 
em restaurante. Visita guiada à Casa da Mú-
sica. Este edifício foi projetado pelo holandês 
Rem Koolhaas, como parte do evento Porto 

Capital Europeia da Cultura em 2001. Regres-
so ao hotel. Ao início da noite, partida para o 
cais de Gaia para embarque em cruzeiro es-
pecial de fim de ano, com navegação entre as 
6 pontes e a foz do rio Douro. Jantar de Ré-
veillon com animação a bordo. Desembarque 
e alojamento no hotel.
 
3º DIA – PORTO | GAIA | PORTO
Manhã livre. Almoço no hotel. De tarde, saída 
para passeio na Serra do Pilar, um excelente 
miradouro sobre a cidade, de onde se avista 
toda a marginal ribeirinha do Porto e Gaia até 
à Ponte da Arrábida e, também, o centro his-
tórico com destaque para a Catedral e Ponte 
D. Luís I. Na direção oposta, avista-se a zona 
das Fontainhas e a Ponte de S. João. Conti-
nuação para embarque em viagem no teleféri-
co de Vila Nova de Gaia, entre a parte superior 
da cidade e a zona ribeirinha. Regresso ao ho-
tel. Jantar e alojamento.
 
4º DIA – PORTO | REGRESSO 
De manhã, visita às caves de Vinho do Porto. 
Almoço em Santa Maria da Feira. Viagem de 
regresso.
 
Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 625€
Suplemento de quarto individual 198€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de aloja-
mento em hotel 4*; refeições: 2 almoços e 3 janta-
res, com bebidas incluídas (incluindo jantar espe-
cial de Réveillon com animação musical); passeios 
e visitas conforme itinerário; ingressos: Caves Vi-
nho do Porto e Casa da Música; assistente acom-
panhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (€10); quaisquer servi-
ços não mencionados.
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FIM DE ANO NA 
FIGUEIRA DA FOZ
30 DEZEMBRO A 02 JANEIRO 
FARO | BEJA | ÉVORA | SANTARÉM

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | FIGUEIRA 
DA FOZ
Saída em direção à Figueira da Foz, com al-
moço livre em circuito. Jantar e alojamento no 
hotel.
 
2º DIA – FIGUEIRA DA FOZ | COIMBRA | FI-
GUEIRA DA FOZ
Saída até à cidade do conhecimento, Coim-
bra. Embarque no Basófias, onde poderá 
desfrutar de um agradável passeio de barco 
no rio Mondego, avistando os seguintes pon-
tos de interesse: Ponte de Santa Clara, Ponte 
Açude, Praça da Canção, Lapa dos Esteios, 
Ponte Rainha Santa Isabel, Quinta das Varan-
das e Ínsua dos Bentos. Almoço a bordo. De-
sembarque e tempo livre na cidade de Coim-
bra. Regresso ao hotel. Noite de Réveillon 
com jantar especial de fim de ano e animação 
musical. Alojamento.
 
3º DIA – FIGUEIRA DA FOZ | AVEIRO | FI-
GUEIRA DA FOZ
Visita à Figueira da Foz, assim chamada por 
se situar na foz do rio Mondego. Esta cida-
de é uma das principais estâncias de vera-
neio da região centro. Cosmopolita e cheia 

de vida, ganhou importância desde finais do 
séc. XIX em que "ir a banhos à Figueira" era 
um hábito entre a aristocracia do Centro de 
Portugal. Regresso ao hotel para almoço. De 
tarde, saída para visita a Aveiro. Situada junto 
à ria, a vasta bacia lagunar onde as águas do-
ces do rio Vouga se misturam com as águas 
salgadas do mar, Aveiro é cortada por ruas 
aquáticas onde deslizam os coloridos barcos 
moliceiros, tornando-a uma das cidades mais 
interessantes do litoral português. Regresso à 
Figueira da Foz. Jantar e alojamento.
 
4º DIA – FIGUEIRA DA FOZ | REGRESSO 
Regresso com almoço livre em circuito. 
 
Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 528€
Suplemento de quarto individual 127€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de aloja-
mento em hotel 4*; refeições: 2 almoços e 3 janta-
res, com bebidas incluídas (incluindo jantar espe-
cial de Réveillon com animação musical); passeios 
e visitas conforme itinerário; ingressos: almoço 
a bordo do barco Basófias; assistente acompa-
nhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (€10); quaisquer servi-
ços não mencionados.

Nota importante: Nas viagens de Fim de Ano, 
no dia 01 de janeiro, a maioria dos estabele-
cimentos, assim como monumentos, encon-
tram-se encerrados.

CEIA DE REIS

CEIA DE REIS EM 
ALBUFEIRA
05 A 08 JANEIRO 
GUARDA | COVILHÃ | FUNDÃO | CASTELO 
BRANCO

05 A 08 JANEIRO
LEIRIA | SANTARÉM | LISBOA | SETÚBAL

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | ALBUFEIRA
Saída em direção a Albufeira com almoço livre 
em circuito. Check-in no INATEL Albufeira Ho-
tel 3*. Jantar e alojamento.

2º DIA – ALBUFEIRA | CACELA VELHA | 
VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO | ALBU-
FEIRA
Saída para Cacela Velha, a mais bonita vista 
sobre a Ria Formosa, esta vila tem ao longo 
dos séculos inspirado poetas, desde Ibn Dar-
raj al-Qastalli a Sofia de Mello Breyner. Segue- 
se para Vila Real de Santo António mandada 
edificar pelo Marquês de Pombal. Almoço em 
restaurante. Passeio pedestre, passando pela 
Praça Real, a Alfândega Antiga, a Igreja Matriz 
e o Torreão Norte. Conheça a cidade através 
deste percurso com uma perspetiva histórica, 
urbanística e patrimonial. Regresso. Jantar e 
Ceia de Reis.  Alojamento.
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3º DIA – ALBUFEIRA | SAGRES | LAGOS | 
ALBUFEIRA
De manhã saída em direção a Sagres, para 
visita à Fortaleza. A "vila do Infante" é uma 
imponente fortificação em Sagres, construí-
da em meados do século XV pelo Infante D. 
Henrique. Local de afetividade do Infante, 
a edificação é o prolongamento humano do 
rochedo natural e foi durante séculos a princi-
pal praça de guerra de um sistema defensivo 
marítimo geo-estratégico. Um lugar mítico e 
mágico da história dos Descobrimentos por-
tugueses. Continuação do circuito até Lagos, 
para almoço em restaurante. De tarde, visi-
ta ao centro histórico. Regresso a Albufeira. 
Jantar e alojamento.

4º DIA – ALBUFEIRA | REGRESSO
Check-out no INATEL Albufeira Hotel, viagem 
de regresso com almoço livre em circuito. 

Mínimo 30 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo
(origem Guarda) 248€

Por pessoa em quarto duplo
(origem Leiria) 238€

Suplemento de quarto individual 36€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites no INATEL 
Albufeira Hotel 3* - Edifício Principal; refeições: 
2 almoços e 3 jantares (incluindo jantar de Reis); 
passeios e visitas conforme itinerário; assistente 
de viagem; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer servi-
ços não mencionados.

CEIA DE REIS EM 
CERVEIRA
05 A 08 JANEIRO
BEJA | ÉVORA | SETÚBAL | LISBOA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | CERVEIRA
Saída em direção a Cerveira com almoço livre 
em circuito. Jantar e alojamento no INATEL 
Cerveira Hotel 4*.
 
2º DIA – SANTA LUZIA | VIANA DO CASTE-
LO | CERVEIRA
Manhã dedicada ao reconhecimento da lo-
calidade com subida ao Cervo e circuito 
pedonal em Cerveira. Regresso ao INATEL 
Cerveira para almoço no hotel. Após almoço 
visita ao Museu dos Chocolates Avianense. 
Trata-se de um espaço cultural e interativo, 
que conta a história da marca e do universo 
de chocolates tão emblemáticos para vá-
rias gerações como as fantasias de Natal, 
as sombrinhas de chocolate ou o bombom 
Imperador. Continuação de circuito até Viana 
do Castelo, uma das mais bonitas cidades 
do norte de Portugal com paragem no mira-
douro de Santa Luzia, considerado como o 
3º mais belo panorama do Mundo. Passeio 
pedonal pelas ruas do centro histórico, onde 
se destaca a Praça da República, o coração 
da cidade, onde ficam os edifícios quinhen-
tistas da Misericórdia e o chafariz, assim 
como os antigos Paços do Concelho. Re-

gresso para Jantar de Reis com animação 
musical e alojamento.
 
3º DIA – CERVEIRA | VALENÇA | CERVEIRA 
| VIGO | SAMIL | CERVEIRA
Visita a Valença. Cidade de fronteira, localiza-
da junto ao Rio Minho, Valença está rodeada 
de muralhas e conserva as características 
de cidade fortificada nos séculos XVII-XVIII 
ao estilo do arquiteto militar francês Vauban. 
Circuito pedonal pela localidade. Regresso ao 
INATEL Cerveira para almoço. De tarde, saí-
da para visita a Vigo, em Espanha. Apesar de 
não ser capital de província, Vigo é a cidade 
mais populosa da Galiza devido à indústria e 
ao seu porto. No centro histórico de Vigo pre-
domina o granito que confere uma traça típica 
à cidade. O ponto inicial de qualquer turista 
que chega a Vigo é o Mercado da Pedra, local 
onde se concentram de um lado diversas lo-
jas de souvenir enquanto de outro lado ficam 
bares e restaurantes especializados em ma-
risco. A grande atração local são as ostreiras. 
Tempo livre. Regresso com passagem em 
Samil onde poderá disfrutar da vista para as 
Ilhas Cíes, o maior tesouro da ria de Vigo. Jan-
tar e alojamento no INATEL.
 
4º DIA – CERVEIRA | REGRESSO 
Regresso com almoço livre em circuito.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 253€
Suplemento de quarto individual 58€

Inclui: circuito em autocarro; 3 noites de aloja-
mento no INATEL Cerveira Hotel 4*; refeições: 2 
almoços e 3 jantares com bebidas incluídas; pas-
seios e visitas conforme itinerário; assistente de 
viagem; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer servi-
ços não mencionados.

GASTRONOMIA E VINHOS

FESTA DAS CAÇOILAS
16 A 18 NOVEMBRO 
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO | 
AVEIRO | VISEU

23 A 25 NOVEMBRO
SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM | LEIRIA | 
COIMBRA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | SABU-
GUEIRO 
Saída com destino à aldeia de Sabugueiro, 
com almoço livre em circuito. Check-in em 
alojamento de Turismo Rural. Jantar com ani-
mação musical. Alojamento.

2º DIA - SABUGEIRO 
De manhã, passeio pedonal pela aldeia de 
Sabugueiro, onde poderá visitar o forno co-
munitário, passagem pelos pontos de interes-
se, assim como o contato com a natureza e os 
aspetos ligados à transumância. Almoço no 

Sabugueiro. De tarde, prepara-se para uma 
experiência onde ficará a conhecer todos os 
pormenores sobre ervas aromáticas e desti-
laria. No final lanche com produtos regionais. 
Início dos preparativos para a noite das caçoi-
las. Jantar regional com animação musical. 
Alojamento.

3º DIA – SABUGUEIRO | MANTEIGAS | RE-
GRESSO 
Pela manhã, saída em direção a Manteigas. 
Almoço na unidade INATEL. Regresso às ci-
dades de origem. 

Mínimo de 30 participantes.
 
// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo
(origem Viana) 226€

Por pessoa em quarto duplo
(origem Setúbal) 230€

Suplemento de quarto individual 30€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites em Turis-
mo Rural com alojamento em casas; refeições: 
2 almoços e 2 jantares com bebidas incluídas; 1 
lanche com produtos regionais; animação musi-
cal; passeios e visitas conforme itinerário; atelier 
de ervas aromáticas e destilaria; assistente acom-
panhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (€10); quaisquer servi-
ços não mencionados.

SABORES DA SERRA 
11 A 13 JANEIRO
SETÚBAL | ALMADA | LISBOA | LEIRIA | 
COIMBRA

18 A 20 JANEIRO 
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | VILA RUIVA
Saída em direção a Vila Ruiva com almoço 
livre em circuito. Jantar e alojamento no INA-
TEL Vila Ruiva Hotel 4*.
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2º DIA – VILA RUIVA | LINHARES DA BEIRA 
| FOLGOSINHO | GOUVEIA | VILA RUIVA
Manhã dedicada ao reconhecimento da vila. 
De seguida, saída para a aldeia histórica de 
Linhares da Beira, com visita pedonal pela lo-
calidade. Situada na encosta norte da Serra 
da Estrela, a 933 metros de altitude, sendo 
conhecida por ter sido, segundo a tradição, o 
local de nascimento do grande guerreiro lusi-
tano Viriato, a pitoresca vila tem a particulari-
dade de ter as suas ruas e fontes decoradas 
com quadras populares, encimadas pelo seu 
castelo. A vila conta com outros monumen-
tos, como a Igreja Matriz do século XVI, o Pe-
lourinho e o local de Cerro das Forcas, onde 
existia a sua antiga forca. Almoço regional em 
Folgosinho, num dos restaurantes mais típi-
cos da região, “O Albertino”. Após o almoço, 
visita a Gouveia com circuito pedonal pela lo-
calidade. Jantar e alojamento.
 
3º DIA – VILA RUIVA | CELORICO DA BEIRA 
| REGRESSO
Saída para visita e degustação de produtos 
serranos em Celorico da Beira. Regresso com 
almoço livre em circuito.
 
Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo
(origem Setúbal) 160€

Por pessoa em quarto duplo
(origem Viana) 151€

Suplemento de quarto individual 25€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de aloja-
mento no INATEL Vila Ruiva Hotel 4*; refeições: 
1 almoço e 2 jantares com bebidas incluídas; pas-
seios e degustações conforme itinerário; assisten-
te acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer servi-
ços não mencionados.

SABORES DO RIO
01 A 02 MARÇO 
LEIRIA | COIMBRA | AVEIRO

09 A 10 MARÇO 
SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM

16 A 17 MARÇO 
CASTELO BRANCO | FUNDÃO | COVILHÃ | 
GUARDA

23 A 24 MARÇO
VILA REAL | VISEU

31 MARÇO
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | ENTRE-
-OS-RIOS
Saída com destino a Entre-os-Rios. Rece-
ção na unidade INATEL. Almoço típico de 
lampreia, a “rainha” por estes dias. Prove a 
iguaria característica desta localidade, deli-

ciosamente confecionada pela unidade INA-
TEL, de arroz de cabidela, e que todos os 
anos atrai apreciadores de lampreia de todo 
o país. Após o almoço, animação musical e 
lanche. Jantar e alojamento no INATEL En-
tre-os-Rios.

2º DIA – ENTRE-OS-RIOS | PENAFIEL | RE-
GRESSO
Partida com destino a Penafiel para visita de 
uma das principais quintas de produção de 
vinho verde do país, a Quinta da Aveleda. Lí-
der de mercado na região dos vinhos verdes, 
a Aveleda é uma empresa familiar que há mais 
de três séculos é dirigida e orientada por ge-
rações da mesma família, cujo talento foi des-
de sempre devotado a produzir vinhos com a 
qualidade que se lhes reconhece e cuja fama 
desde há muito ultrapassou as nossas frontei-
ras, preservando até hoje o seu cariz familiar. 
Visita guiada a esta quinta, ex-libris da região 
do Alto-Minho, uma grandiosa construção 
em estilo neoclássico, dos princípios do sé-
culo XIX. Além do seu importante património 
arquitetónico, a Quinta da Aveleda é também 
conhecida pelos seus parques e jardins, onde 
florescem raras espécies de árvores, algumas 
das quais centenárias. Almoço e regresso.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO (VIAGENS DE 2 DIAS)

Por pessoa em quarto duplo 180€
Suplemento de quarto individual 10€
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// PREÇO (VIAGEM DE 1 DIA)

Por pessoa 80€

Viages de 2 dias — Inclui: circuito em autocarro; 
1 noite de alojamento na INATEL Entre-os-Rios; 
3 refeições: 1 almoço regional de lampreia, 1 jan-
tar e 1 almoço na Quinta da Aveleda com bebidas 
incluídas; assistente acompanhante; seguro de 
viagem. 

Viagem de 1 dia — Inclui: circuito em autocarro; 
1 refeição: 1 almoço regional de lampreia bebidas 
incluídas; assistente acompanhante; seguro de 
viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer servi-
ços não mencionados.

CIRCUITOS TEMÁTICOSz

SÃO MARTINHO EM 
TERRAS MINHOTAS
09 A 10 NOVEMBRO 
COIMBRA | AVEIRO | ESPINHO | PORTO

1º DIA - CIDADES DE ORIGEM | BARCELOS 
| CERVEIRA
De manhã saída em direção a Barcelos. Al-
moço em restaurante. De tarde visita a Bar-
celos, uma das localidades mais emblemá-
ticas de arte popular minhota. Visita à zona 
histórica, com destaque para o antigo Largo 
da Feira, hoje Campo da República, onde se 
encontram as Igrejas do Bom Jesus da Cruz, 
e da Nossa Senhora do Terço. Sugerimos visi-
ta livre ao Centro de Artesanato de Barcelos, 
que oferece uma boa perspetiva sobre a ex-
pressão artística minhota. De todas as peças 
aqui produzidas, o colorido Galo de Barcelos 
é o mais representativo. Continuação do cir-
cuito até Vila Nova de Cerveira. Check-in no 
INATEL Cerveira Hotel 4*. Jantar e alojamento. 
 
2º DIA – CERVEIRA | PÓVOA DE LANHO-
SO | TRAVASSOS | VIEIRA DO MINHO | RE-
GRESSO 
Pela manhã, cedo saída dos locais de par-
tida em direção à Póvoa de Lanhoso. Início 

da visita ao Castelo de Lanhoso. O Castelo é 
considerado Monumento Nacional e conheci-
do pela lenda onde o rei D. Afonso Henriques 
prendeu a mãe D. Teresa. Continuação do cir-
cuito até à freguesia de Travassos, para visita 
ao museu do Ouro. Após a visita, seguimos 
para Vieira do Minho, onde se realizará um 
almoço tradicional em restaurante. De tarde, 
visita ao Santuário da N. Sra. da Lapa, situada 
no monte do Penamourinho, destacando-se 
pela sua originalidade, uma vez que foi edi-
ficado no interior de um penedo. Continua-
ção para o Hotel Rural Maria da Fonte, para 
a Festa de S. Martinho com participação na 
“apanha da castanha” e animação musical. 
Lanche ajantarado com castanhas, jeropiga e 
vinho novo. Regresso 
 
Mínimo de 35 participantes.
 
// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 190€
Suplemento de quarto individual 18€

Inclui: circuito em autocarro; 1 noite de alojamen-
to no INATEL Cerveira Hotel 4*; refeições: 2 al-
moços e 1 jantar com bebidas incluídas; 1 lanche 
ajantarado; passeios e visitas conforme itinerário; 
assistente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: quaisquer serviços não mencionados.

FEIRA DA CASTANHA EM 
MARVÃO
10 A 12 NOVEMBRO
TAVIRA | FARO | ALBUFEIRA | BEJA | ÉVORA

1º DIA – CIDADES ORIGEM | ÉVORA | CAS-
TELO DE VIDE 
Saída em direção a Évora. Almoço em restau-
rante. Embarque de passageiros de Évora e 
continuação em direção a Castelo de Vide. 
Jantar e alojamento no INATEL Castelo de 
Vide Hotel (Edifício Jardim ou São Paulo).
 
2º DIA – CASTELO DE VIDE | MARVÃO | 
CASTELO DE VIDE 
De manhã, passeio pedestre pelo centro his-

tórico de Castelo de Vide, onde se encontra 
uma das mais bem preservadas judiarias de 
Portugal, subindo em direção ao castelo me-
dieval, de onde se pode observar uma vista 
única. Almoço no hotel. Saída para Marvão 
para assistir à Feira da Castanha. Este mag-
nífico evento, reconhecido como um dos mais 
autênticos e genuínos do País, pretende ho-
menagear uma espécie endógena da região, 
o Castanheiro, e o seu fruto, a Castanha. Du-
rante estes dois dias, a vila de Marvão trans-
forma-se numa grande mostra de produtos 
locais e regionais, com dezenas de pontos de 
venda, uma tenda de produtores locais, onde 
os visitantes poderão encontrar produtos 
hortícolas, frutos secos, enchidos, queijos, 
vinhos, licores, azeite, compotas ou doces 
caseiros. Ao final da tarde, regresso a Castelo 
de Vide. Jantar e alojamento.
 
3º DIA - CASTELO DE VIDE | ELVAS | RE-
GRESSO
Saída em direção a Elvas. Passeio pedestre 
pelo centro histórico desta cidade fronteiriça, 
onde se destaca o Aqueduto da Amoreira, ex 
libris da cidade e o mais imponente do país, a 
seguir ao das Águas Livres de Lisboa. Almoço 
em restaurante e regresso.

Mínimo de 27 participantes.

// PREÇO (EDIFÍCIO JARDIM)

Por pessoa em quarto duplo 184€
Suplemento de quarto individual 19€

// PREÇO (EDIFÍCIO SÃO PAULO)

Por pessoa em quarto duplo 180€
Suplemento de quarto individual 14€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de aloja-
mento no INATEL Castelo de Vide 3* e 2* (Edifício 
Jardim ou Edifício São Paulo); refeições: 3 almo-
ços e 2 jantares com bebidas incluídas; (Nota: 
para os participantes com partida de Évora, inclui 
2 almoços e 2 jantares); passeios conforme pro-
grama; ingresso na Feira da Castanha em Marvão; 
assistente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer servi-
ços não mencionados.

Nota importante: No ato de inscrição deverá 
ser selecionado o edifício pretendido. O Edifí-
cio S. Paulo situa-se a cerca de 100 metros do 
Edifício Jardim e não dispõe de elevador nem 
de frigobar nos quartos.  O check-in e todas as 
refeições serão efetuados no Edifício Jardim.

SÃO MARTINHO BEIRÃO
10 A 12 NOVEMBRO 
ÉVORA | SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | FOLGOSI-
NHO | SEIA | MANTEIGAS 
De manhã, saída em direção a Folgosinho 
para almoço regional no típico restaurante “O 
Albertino”. Continuação do circuito até Seia, 
para visita ao emblemático Museu do Pão, 
onde se exibem e preservam as tradições, 
história e a arte do pão português. Tempo li-
vre em Seia. Continuação do circuito até Man-
teigas. Check-in no INATEL Manteigas Hotel 
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3* e Casa da Roda AL (Alojamento Local). 
Jantar e alojamento. 

2º DIA – MANTEIGAS | BELMONTE | PÊRA-
BOA | MANTEIGAS 
De manhã, saída em direção a Belmonte. Vi-
sita à vila com passagem pelos locais mais 
emblemáticos, nomeadamente a Igreja de 
Santiago e Panteão dos Cabrais. Castelo, 
museu do Azeite. Almoço em restaurante. De 
tarde visita ao museu do Queijo, situado em 
Pêraboa. Este museu tem como finalidade 
homenagear todos aqueles que se prestaram 
à pastorícia e à produção de Queijo. Regresso 
a Manteigas. Jantar de São Martinho e anima-
ção musical. Alojamento.

3º DIA – MANTEIGAS | REGRESSO 
De manhã visita, à “Burel Factory”, localizada 
em Manteigas onde terá contacto com uma 
tradição bastante antiga a produção do burel 
fabricado com lã de ovelha. Este tecido era 
utlizado para capas, casacos, coletes e cal-
ças de burel para os inúmeros dias de chuva, 
neve e vento no monte. Hoje em dia, a moda 
voltou e na “Burel Factory” terá oportunidade 
de ver as novas tendências deste tecido. Al-
moço no INATEL e regresso.
 
Mínimo de 35 participantes.
 

Nota importante: O alojamento será repartido 
entre os 2 edifícios do INATEL Manteigas. No 
ato de inscrição deverá ser selecionado o edi-
fício pretendido: Edifício Principal ou Casa da 
Roda (edifício sem elevador ou ar condiciona-
do), localizado a 500 metros do edifício prin-
cipal. Não se encontra garantido o transporte 
entre os dois edifícios.

// PREÇO (EDIFÍCIO PRINCIPAL)

Por pessoa em quarto duplo 220€
Suplemento de quarto individual 24€

// PREÇO (CASA DA RODA AL)

Por pessoa em quarto duplo 215€
Suplemento de quarto individual 24€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites no INATEL 
Manteigas Hotel 3* e Casa da Roda (AL); refei-
ções: 3 almoços e 2 jantares com bebidas incluí-
das; ingressos: museu do Pão em Seia, Igreja de 
Santiago e Panteão dos Cabrais, Castelo e museu 
do azeite; museu do Queijo em Pêraboa; Burel 
Factory; animação musical; assistente acompa-
nhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (€10); quaisquer servi-
ços não mencionados.

FESTA DAS FOGACEIRAS
19 A 21 JANEIRO
FARO | BEJA | ÉVORA | SETÚBAL | LISBOA

19 A 21 JANEIRO
SANTARÉM | LEIRIA | COIMBRA
 
1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | SANTA 
MARIA DA FEIRA
Viagem em direção a Santa Maria da Feira 
com almoço livre em circuito. Jantar e aloja-
mento no INATEL.
 
2º DIA – SANTA MARIA DA FEIRA
Dia livre para assistir ao Cortejo Cívico, que 
sai dos Paços do Concelho rumo à Igreja 

Matriz e integra as meninas “fogaceiras”, 
que levam as fogaças à cabeça, bem como 
as autoridades políticas, administrativas, 
judiciais e militares e personalidades de re-
levo na vida municipal. Almoço no INATEL. 
Da parte da tarde, saída para assistência à 
tradicional Procissão das Fogaceiras, que 
congrega símbolos religiosos, com destaque 
para o mártir S. Sebastião. Na procissão, 
as atenções recaem sobre as fogaceiras, 
segundo a tradição “crianças impúberes”, 
provenientes de todo o concelho, vestidas 
e calçadas de branco, cintadas com faixas 
coloridas, que levam à cabeça as fogaças do 
voto, coroadas de papel de prata de diferen-
tes cores, recortado com perfis do castelo. 
Jantar e alojamento no INATEL.
 
3º DIA – SANTA MARIA DA FEIRA | RE-
GRESSO
Regresso com almoço livre em circuito.
 
Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo
(origem Faro) 159€

Por pessoa em quarto duplo
(origem Santarém) 118€

Suplemento de quarto individual 19€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de aloja-
mento no INATEL Santa Maria da Feira; refeições: 
1 almoço e 2 jantares, com bebidas incluídas; as-
sistente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); transporte até 
ao centro da localidade no dia do evento; quais-
quer serviços não mencionados.
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FESTA DAS FOGACEIRAS
20 JANEIRO 
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO

1º DIA - CIDADES DE ORIGEM | SANTA MA-
RIA DA FEIRA | REGRESSO
Saída em direção a Santa Maria da Feira. Tem-
po livre para assistir ao Cortejo Cívico, que sai 
dos Paços do Concelho rumo à Igreja Matriz e 
integra as meninas “fogaceiras”, que levam as 
fogaças à cabeça, bem como as autoridades 
políticas, administrativas, judiciais e militares. 
Almoço na INATEL Santa Maria da Feira. Da 
parte da tarde, saída para assistência à tradi-
cional Procissão das Fogaceiras, que congre-
ga símbolos religiosos, com destaque para 
o mártir S. Sebastião. Na procissão as aten-
ções recaem, sobre as fogaceiras, segundo 
a tradição “crianças impúberes”, provenientes 
de todo o concelho, vestidas e calçadas de 
branco, cintadas com faixas coloridas, que 
levam à cabeça as fogaças do voto, coroadas 
de papel de prata de diferentes cores, recor-
tado com perfis do castelo. Regresso.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO

Por pessoa 52€

Inclui: circuito em autocarro; almoço na INATEL 
Santa Maria da Feira, com bebidas incluídas; as-
sistente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: quaisquer serviços não mencionados.

CARNAVAL

COR E FOLIA: CARNAVAL 
NA MADEIRA // NOVIDADE

02 A 06 MARÇO 
LISBOA | PORTO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | FUNCHAL 
Comparência no aeroporto. Assistência nas 
formalidades de embarque e partida com 
destino ao Funchal. Transporte até ao hotel. 
Almoço e restante tarde livres. Jantar ante-
cipado no hotel. Pelas 19h30, transfer para o 
Funchal para assistir ao cortejo alegórico de 
Carnaval. Regresso ao hotel e alojamento.

2º DIA – FUNCHAL | MACHICO | PONTA DE 
SÃO LOURENÇO | PORTO DA CRUZ | SAN-
TANA | FUNCHAL
De manhã, partida em direção à cidade de 
Machico, outrora a primeira capital da ilha. 
Continuação pela costa em direção até à Pon-
ta de São Lourenço, situada na parte mais a 
este da ilha. De regresso ao interior, paragem 
na Penha d’Águia, no Porto da Cruz. Segui-
remos até Santana, vila caracterizada pelas 
suas pequenas casas triangulares cobertas 
de palha. Paragem para almoço em restau-
rante e regresso ao Funchal pela Portela. Jan-
tar no hotel e alojamento.

3º DIA - FUNCHAL | JARDIM BOTÂNICO 
Pela manhã, saída para visita ao centro do 
Funchal, que integra o Núcleo Histórico de 
Santa Maria, datado de 1425, início do po-
voamento da ilha da Madeira. Passagem pela 
popular Praça do Peixe, inserida no Mercado 
dos Lavradores. Não muito longe do merca-
do, a fábrica de bordados, um dos mais belos 
trabalhos de artesanato regional. Continua-
ção da viagem para o emblemático Jardim 
Botânico, onde é possível desfrutar de uma 
magnífica vista sobre o Funchal a partir dos 
diversos miradouros existentes. Regresso ao 
hotel. Almoço e restante dia livres. Jantar no 
hotel e alojamento.

4º DIA – FUNCHAL | CÂMARA DE LOBOS | 
CABO GIRÃO | SÃO VICENTE | PORTO MO-
NIZ | FUNCHAL
De manhã, seguiremos pela costa sul com 
uma paragem na vila piscatória de Câmara 
Lobos. Continuaremos em direção ao Cabo 
Girão (a 580m de altitude), o promontório mais 
alto da Europa, famoso pela sua plataforma 
suspensa em vidro. Em seguida, faremos uma 
breve paragem na Ribeira Brava e continuare-
mos para a costa norte. Passagem por São 
Vicente, uma das mais antigas povoações da 
ilha, conhecida pelas pitorescas ruas e pela 
igreja barroca. Seguiremos para Porto Moniz, 
conhecido pelas suas piscinas naturais. Al-
moço em restaurante. O regresso ao Funchal 
será feito pelo Paúl da Serra, o único planalto 
da ilha. Regresso ao hotel. 
No final do dia, Transfer para jantar em restau-
rante regional, onde poderá provar a famosa 
espetada madeirense. Regresso ao hotel e 
alojamento.

5º DIA – FUNCHAL | MONTE | EIRA DO 
SERRADO | FUNCHAL | REGRESSO 
De manhã, check-out e saída para o Monte, 
freguesia do concelho do Funchal que é local 
de peregrinação. No final, há ainda a possi-

bilidade de descer a encosta nos famosos 
Carros de Cesto (não incluído). Estes carros 
são controlados através de cordas, por ho-
mens de trajes típicos que os levam até ao Li-
vramento. Continuação em direção à Eira do 
Serrado a partir de onde é possível apreciar 
uma vista fabulosa sobre o Curral das Freiras. 
Regresso ao Funchal e almoço livre. Transfer 
até ao aeroporto do Funchal para embarque e 
partida em voo de regresso.

Mínimo de 25 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 827€
Suplemento de quarto individual 147€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Porto | Funchal | 
Lisboa ou Porto; taxas de aviação de Lisboa (37€); 
circuito em autocarro; 4 noites de alojamento em 
hotel 4*; refeições: 2 almoços e 4 jantares, com 
bebidas incluídas, incluindo jantar tradicional ma-
deirense; visitas e ingressos conforme itinerário; 
bilhete de lugar de bancada para assistir ao cor-
tejo de Carnaval; guia local nas visitas incluídas; 
assistente acompanhante; seguro de viagem. 

Não inclui: suplemento aéreo de partida: Porto 
(24€ por pessoa); taxa de reserva (10€); quaisquer 
serviços não mencionados.

FESTAS E ROMARIAS

MAGIA DA FESTA DA 
FLOR: MADEIRA 
01 A 06 MAIO
PORTO | LISBOA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | FUNCHAL 
Comparência no aeroporto. Assistência nas 
formalidades de embarque e partida com 
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destino ao Funchal. Transporte até ao hotel. 
Almoço e restante tardes livres. Jantar no ho-
tel e alojamento.

2º DIA – FUNCHAL | PORTO MONIZ | FUN-
CHAL
De manhã, seguimos pela costa sul com uma 
paragem na vila piscatória de Câmara Lobos. 
Continuamos em direção ao Cabo Girão (a 
580m de altitude), o promontório mais alto da 
Europa, famoso pela sua plataforma suspen-
sa em vidro. Em seguida, faremos uma breve 
paragem na Ribeira Brava e continuaremos 
para a costa norte. Passagem por São Vicen-
te, uma das mais antigas povoações da ilha, 
conhecida pelas pitorescas ruas e pela igreja 
barroca. Seguimos para Porto Moniz, conhe-
cido pelas suas piscinas naturais. Almoço em 
restaurante. O regresso ao Funchal será feito 
pelo Paúl da Serra, o único planalto da ilha. 
Jantar no hotel e alojamento.

FUNCHAL | JARDIM BOTÂNICO
Pela manhã, saída para visita ao centro da 
cidade do Funchal, que integra o Núcleo His-
tórico de Santa Maria, datado de 1425, início 
do povoamento da ilha da Madeira. Passa-
gem pela popular Praça do Peixe, inserida no 
Mercado dos Lavradores. Não muito longe, 
a fábrica de bordados, um dos mais belos 
trabalhos de artesanato regional. Continua-
ção da viagem para o emblemático Jardim 
Botânico, onde é possível desfrutar de uma 
magnífica vista sobre o Funchal a partir dos 
diversos miradouros existentes. Antes do re-
gresso ao hotel, visita a uma adega onde terá 
a oportunidade de degustar o famoso Vinho 
da Madeira. Almoço e restante tarde livres. 
Jantar no hotel e alojamento.

4º DIA – FUNCHAL | CAMACHA | PICO DO 
AREEIRO | RIBEIRO FRIO | SANTANA | MA-
CHICO | FUNCHAL
De manhã, partida em direção ao oeste do 
Funchal onde encontramos a Camacha, local 
que é o centro de artesanato de vime e tam-
bém onde se jogou futebol pela primeira vez 
em Portugal. Após passarmos o Poiso, subi-
mos para o Pico do Areeiro, o terceiro ponto 
mais alto da ilha e regressamos em direção a 
norte, onde visitaremos o Parque Natural do 
Ribeiro Frio. Aqui, teremos a possibilidade de 
provar a tradicional poncha, bebida típica da 
ilha (não incluído). Após esta paragem para 
Santana onde poderá admirar as típicas e 
coloridas casas de colmo. Almoço em restau-
rante. No regresso ao hotel, passagens por 
Porto da Cruz, Portela e Machico. 
Em hora a indicar, Transfer para jantar em res-
taurante regional, onde poderá provar a típica 
espetada madeirense. Regresso ao hotel e 
alojamento.

5º DIA – FUNCHAL 
Dia e almoço livres. Durante a tarde, no Fun-
chal, teremos a possibilidade de assistir ao 
Grande Cortejo Alegórico da Flor (lugar de 
bancada incluído). Este é um dos aconteci-
mentos mais marcantes e aguardados quer 
por visitantes quer por residentes durante a 
Festa da Flor, que se realiza todos os anos, 
desde 1979, em homenagem à primavera. 
Jantar no hotel e alojamento.

6º DIA – FUNCHAL | REGRESSO
Manhã e almoço livres. Transfer até ao aero-
porto do Funchal para embarque em voo de 
regresso. 

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 1.155€
Suplemento de quarto individual 224€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Porto | Funchal | 
Lisboa ou Porto; taxas de aviação de Lisboa (37€); 
circuito em autocarro; 5 noites de alojamento em 
hotel 4*; refeições: 2 almoços e 5 jantares, com 
bebidas incluídas, incluindo jantar tradicional ma-
deirense; visitas e ingressos conforme itinerário; 
guia local nas visitas incluídas; assistente acom-
panhante; seguro de viagem. 

Não inclui: suplemento aéreo de partida: Porto 
(24€ por pessoa); taxa de reserva (10€); quaisquer 
serviços não mencionados.

TURISMO DE NATUREZA

CAMINHADA PELOS 
PASSADIÇOS DO PAIVA
24 A 26 ABRIL 2019
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO

1º DIA - CIDADES DE ORIGEM | AROUCA 
Saída em direção a Arouca com almoço livre 
em circuito. Chegada a Arouca. Realização 
de passeio pelo centro histórico. Aproveite o 
tempo livre para se deliciar com as iguarias 
locais como o famoso Pão de Ló, as melides 

ou as castanhas doces de Arouca. Jantar e 
alojamento em hotel em Arouca.

2º DIA – AROUCA | CANELAS | VAU | ES-
PIUNCA | PASSADIÇOS DO PAIVA | ALVA-
RENGA | AROUCA 
Saída para percurso orientado por guia de 
Natureza nos Passadiços do Paiva, que pro-
porcionam um passeio "intocado", rodeado 
de paisagens de beleza ímpar, num autêntico 
santuário natural, junto a descidas de águas 
bravas, cristais de quartzo e espécies em 
extinção na Europa. O percurso começa na 
aldeia de Canelas, atravessando o casario tí-
pico construído e coberto a xisto até à praia 
do Vau. Da praia do Vau até Espiunca, o per-
curso será feito pelo Passadiço. Uma viagem 
pela biologia, geologia e arqueologia que fi-
cará, com certeza, no coração, na alma e na 
mente de qualquer apaixonado pela natureza. 
Almoço em restaurante. Regresso ao hotel. 
Restante tarde livre. Jantar e alojamento.
 
3º DIA – AROUCA | FRECHA DA MIZARE-
LA | PEDRAS PARIDEIRAS | FELGUEIRA | 
REGRESSO 
Saída em direção à Serra da Freita. Paragem 
na Frecha da Mizarela, uma cascata alimen-
tada pelas águas do rio Caima, apresentando 
uma altura que ronda os 75 metros. Conti-
nuação até à aldeia da Castanheira para ver 
o fenómeno único das Pedras Parideiras. Do 
ponto de vista geológico, esta rocha designa-
-se «granito nodular da Castanheira» e esten-
de-se por uma área de cerca de 1 km2. O gra-
nito é de cor clara e apresenta um grão médio, 
com duas micas e uma invulgar quantidade 
de nódulos biotíticos (mineral de cor negra), 
de forma discoide e biconvexa, marcadamen-
te alinhados. Por ação da erosão, os nódulos 
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libertam-se e acumulam-se no solo, deixando 
no granito uma cavidade. É por isso que os 
habitantes da aldeia da Castanheira chama-
ram a esta rocha «Pedra Parideira», por ser «a 
pedra que pare pedra». Almoço em restauran-
te e regresso.

Mínimo de 20 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 236€
Suplemento de quarto individual 148€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites de aloja-
mento em hotel 3*; refeições: 2 jantares e 2 al-
moços, com bebidas incluídas; passeios e visitas 
conforme itinerário; guia de natureza; ingresso 
nos Passadiços do Paiva; pequeno snack (para a 
manhã da caminhada); assistente acompanhante; 
seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer servi-
ços não mencionados.

TURISMO RELIGIOSO

NOSSA SENHORA 
DA CONCEIÇÃO 
– PADROEIRA DE 
PORTUGAL
07 A 09 DEZEMBRO
SANTARÉM | LISBOA | SETÚBAL

1º DIA - CIDADES DE ORIGEM | VILA VIÇO-
SA
Saída dos locais de embarque e partida em 
direção a Vila Viçosa. Almoço no restaurante 
em Vila Viçosa. Após o almoço visita guiada 
ao Paço Ducal, Museu da Armaria, Coleção 
de Porcelana Chinesa, Museu de Carruagens 
- no Museu dos Coches da Fundação da Casa 
de Bragança, em Vila Viçosa, pode disfrutar 

de vinte e seis viaturas de várias tipologias en-
tre eles carruagens, coupés, berlindas e co-
ches. O Museu Nacional dos Coches (MNC) 
que desde 1984 mantem em Vila Viçosa, em 
exposição ao público viaturas pertencentes 
na sua maioria à coleção do Museu a que 
se juntaram algumas do Palácio Nacional da 
Ajuda, do Museu de Évora, do Museu Macha-
do de Castro, de depósitos privados e as do 
próprio Paço Ducal - e Tesouro do Paço); vi-
sita à Igreja de Nossa Senhora da Conceição, 
também conhecido por Solar da Padroeira. A 
igreja, que é simultaneamente a Matriz de Vila 
Viçosa, fica situada dentro dos muros medie-
vais do castelo da Vila. Neste santuário nacio-

nal estão sediadas as antigas Confrarias de 
Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa 
e dos Escravos de Nossa Senhora da Concei-
ção. O Papa João Paulo II visitou este Santuá-
rio durante a sua primeira visita a Portugal, em 
1982. Jantar no hotel e alojamento.
 
2º DIA – VILA VIÇOSA
De manhã, tempo livre e para quem o desejar, 
assistência à Missa ou tempo livre na cidade 
em festa. Almoço em restaurante. À tarde: 
assistência à procissão da Nossa Senhora da 
Conceição. Tempo livre. Jantar e alojamento 
no hotel.

3º DIA – VILA VIÇOSA | ESTREMOZ | RE-
GRESSO 
De manhã, visita ao Castelo e partida para Es-
tremoz, para breve visita panorâmica a esta 
cidade. Almoço no Restaurante da Pousada 
de Estremoz, para continuar a usufruir do re-
quinte das instalações e da mestria da gastro-
nomia alentejana. Regresso.
 
Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO

Por pessoa em quarto duplo 371€
Suplemento de quarto individual 114€

Inclui: circuito em autocarro; 2 noites em hotel 4* 
em Vila Viçosa; refeições; 3 almoços e 2 jantares 
com bebidas; passeios conforme indicados no 
pograma;

ingressos: visita guiada ao Paço Ducal (Armaria, 
Coleção de Porcelana Chinesa, Museu de Car-
ruagens, Tesouro); Castelo (museu de caça e ar-
queologia); assistente acompanhante; seguro de 
Viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer servi-
ços não mencionados.
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VIAGENS INTERNACIONAIS

NATAL

A MAGIA DO ADVENTO 
EM VENEZA E VIENA 
// NOVIDADE

26 NOVEMBRO A 02 DEZEMBRO
LISBOA | FUNCHAL 

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | VENEZA 
(MESTRE)
Comparência no aeroporto para formalidades 
de embarque e partida com destino a Veneza. 
Chegada e transfer para check in em hotel de 
4*. Jantar e alojamento.
 
2º DIA – VENEZA (MESTRE) | VENEZA | 
ILHA DE MURANO | VENEZA (MESTRE)
Depois do pequeno-almoço, partida para “La 
Sereníssima”. Chegaremos a Veneza, a cida-
de dos mil canais de barco, contemplando 
toda a beleza e o perfil urbano desta cidade 
de sonho. A visita guiada a pé começará pela 
Praça de S. Marcos e passará pelos pontos 
mais emblemáticos como a Ponte dos Sus-
piros ou a de Rialto. Almoço livre para melhor 
desfrutar das iguarias locais ou para aprovei-
tar o tempo para fazer compras ou visitas par-
ticulares. Reencontro para passeio (em barco) 
até à Ilha de Murano, famosa pelas suas fábri-
cas de vidro. É aqui que faremos um peque-
no curso in loco. Aprenderá a fazer brincos, 
porta-chaves ou um azulejo personalizado. 
Regresso para jantar e alojamento no hotel. 
 
3º DIA – VENEZA MESTRE | NOVENTA DI 
PIAVE | GRADO | VILLACH 
Check out e saída em direção a Noventa di 
Piave onde terá oportunidade para fazer 
compras de Natal. De seguida, paragem na 

encantadora cidade costeira de Grado para 
visita à basílica romana de Aquileia, famosa 
pelo seu pavimento de mosaico, testemu-
nho singular da riqueza desta cidade antiga. 
Almoço livre entre visitas. Continuação para 
Villach na Áustria. Dê um passeio a pé pelo 
Mercado de Natal que se localiza no centro 
da cidade (aberto até às 19 horas). Ida para o 
hotel para jantar e alojamento. 
 
4º DIA – VILLACH | LAGO WÖRTH | VELDEN 
| GRAZ | BADEN | VIENA 
Saída em direção ao lago Wörth, o maior lago 
alpino do estado austríaco da Caríntia, po-
pularmente usado como balneário de verão. 
Faremos uma curta paragem em Velden para 
apreciar a grande coroa do advento que flutua 
nas águas da baía. Continuamos em direção 
a Graz para uma visita guiada ao centro his-
tórico desta localidade, onde já poderemos 
contemplar a decoração festiva de Natal nas 
ruas pedonais, como é o caso da conhecida 
Herrengasse. Almoço livre entre visitas. Breve 
paragem na cidade de Baden nas proximida-
des dos bosques vienenses. Visita ao centro 
histórico desta cidade conhecida pelas suas 
propriedades termais. Nesta ocasião podere-
mos ainda visitar, para além dos monumen-
tos, o seu Mercado de Natal. Oportunidade 
para degustar um pequeno lanche nesta lo-
calidade também afamada pelo seu casino. 
Continuação da viagem até Viena para check 
in em hotel de 4* no centro da capital austría-
ca. Jantar e alojamento. 
 
5º DIA – VIENA 
De manhã, visita guiada com destaque para o 
Castelo de Schönbrunn, onde viveu a impera-
triz mais famosa de todos os tempos, seguido 
de tempo para visitar o Mercado de Natal que 
se localiza no parque em frente. Aqui encon-
trará uma vasta oferta de produtos exclusi-
vos, incluindo artesanato local, brinquedos 
que lhe trarão nostalgia e, claro, as incon-
tornáveis decorações natalícias desenhadas 

com amor e feitas à base de vidro, madeira, 
cerâmica, papel e estanho. Na secção gas-
tronómica deste mercado encontrará muitas 
variedades de ponche e também o conhe-
cidíssimo “Glühwein” (vinho quente), assim 
como algumas delícias austríacas de inverno 
como o "Bauerngröstl", o "Kaiserschmarrn", 
as castanhas doces ou o pão e as bolachas 
de gengibre. Oportunidade de ver como se 
confeciona o famoso "Vienna Apfelstrudel", 
uma especialidade que poderá provar in loco, 
mas também em qualquer café desta cidade 
imperial que nunca perde em revisitar. Almo-
ço livre para melhor aproveitar este evento na-
talício. Ao final da tarde assista ao espetáculo 
que marcará as memórias desta viagem. Às 5 
da tarde começa o concerto ao vivo do coro 
dos famosos Meninos Cantores de Viena na 
Igreja Minoriten. Ouça clássicos intemporais 
e, claro, canções de Natal que vão reconfor-
tar o seu coração. À noite, jantar numa típica 
adega vienense rodeada por vinhas. Viena 
é uma das poucas capitais do mundo onde 
se produz vinho de excelente qualidade. Ao 
jantar poderá beber ¼ de vinho vienense. Re-
gresso para alojamento no hotel.
 
6º DIA – VIENA 
De manhã, continuaremos a visitar Viena, 
desta vez o centro histórico. Paragem para 
degustação de vinho espumante na icónica 
Swarovski. A visita termina na praça da câ-
mara municipal que acolhe, por estes dias, 
o Mercado de Natal mais famoso da capital. 
Tempo para almoço (livre) e compras. À noite 
visita de Viena “By Night” com jantar de des-
pedida no restaurante Torre Danúbio, que ofe-
rece uma vista fantástica sobre a cidade ilu-
minada. Regresso ao hotel para alojamento. 
 
7º DIA – VIENA | REGRESSO 
Nesta última manhã em Viena, saída para 
um espaço comercial para que possa ad-
quirir algumas recordações natalícias. Antes 
da viagem de avião iremos fazer uma última 
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paragem junto ao belo lago Neusiedl onde te-
remos uma degustação de vinho com um pe-
queno snack. Transfer para o aeroporto para 
formalidades de embarque para voo com 
destino a Portugal.
 
Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.421€
Suplemento de quarto individual 215€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Funchal | Vene-
za e Viena | Lisboa ou Funchal; taxas de aviação 
de Lisboa (49€); circuito em autocarro; 6 noites de 
alojamento em hotéis de 4*; refeições: 6 jantares 
(dois deles especiais: adega vienense e Torre Da-
núbio); visitas guiadas: Veneza, Graz e Viena (diur-
na e noturna); ingressos: Basílica de Aquileia e 
barco Tronchetto-Praça de S. Marcos-Tronchetto; 
excursão pela lagoa de Veneza; workshop de vidro 
em Murano; lanche (café com bolo) no Hotel Cas-
telo Weikersdorf em Baden; demonstração com 
prova de Apfelstrudel numa pastelaria vienense; 
degustação de vinho (1 copo) na loja Swarovski e 
no lago Neusiedl (com aperitivos); entrada com vi-
sita: Palácio de Schönbrunn, em Viena, e concerto 
especial do Coro dos Meninos Cantores de Viena;  
assistente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às re-
feições; suplemento aéreo saída do Funchal (109€ 
por pessoa); quaisquer serviços não menciona-
dos.

MERCADOS DE NATAL 
NA ALSÁCIA
02 A 07 DEZEMBRO
LISBOA | PORTO | FARO | FUNCHAL | PONTA 
DELGADA 

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | ESTUGAR-
DA | REGIÃO DA ALSÁCIA 
Comparência no aeroporto, formalidades de 
embarque e partida com destino a Estugarda. 
Chegada e transporte para o hotel na região 
de Colmar. Jantar e alojamento.
 
2º DIA – TURCKHEIM | EGUISHEIM | KAY-
SERSBERG | TURCKHEIM 
De manhã, saída para passeio a pé pelas ruas 
de Turckheim, uma pitoresca vila no vale do 
rio Fecht, conhecida não só pelo seu rico cen-
tro histórico e pela qualidade dos seus vinhos, 
mas também pela figura do seu guarda no-
turno trajado a rigor. De seguida, partida com 
destino à descoberta de Eguisheim, onde 
nasceu o Papa Leão IX, designada como uma 
das mais belas vilas de França (“Les Plus 
Beaux Villages  de France”) com visita guia-
da. Almoço entre visitas. Partida para Kay-
sersberg, cidade natal de Albert Schweitzer, 
que ostenta um passado rico em património 
arquitetónico, visível por toda a parte. Tempo 
livre nos mercados de Natal - uma verdadeira 
simbiose de luzes e de cores. Regresso para 
jantar e alojamento.
 
3º DIA – TURCKHEIM | ESTRASBURGO | 
GENGENBACH | TURCKHEIM 
Depois do pequeno-almoço saída até Es-
trasburgo, cujo charme especial se dá pela 

sua ‘dupla nacionalidade’ (foi disputada pela 
França e pela Alemanha) e pelo facto de ser 
banhada pelo rio Reno. Estrasburgo foi a pri-
meira cidade francesa a ser reconhecida e 
classificada pela UNESCO como Património 
Mundial da Humanidade em 1988. Visita pa-
norâmica em autocarro, incluindo à catedral 
com o seu relógio astronómico. Almoço numa 
típica “Winstub”, estabelecimento tradicional 
da região, que se assemelha a uma taberna, 
onde o vinho é rei e a gastronomia é dedicada 
ao receituário tradicional da região. Aqui os 
pratos são familiares e fortes. De tarde saída 
para Gengenbach, pequena cidade da Flo-
resta Negra. Gengenbach tem um centro de 
origem medieval perfeitamente preservado. O 
seu Mercado de Natal é muito famoso, assim 
como o seu belo Calendário do Advento. As 
24 janelas na fachada da Câmara Municipal 
são transformadas para se aproximar a um 
gigantesco calendário do advento. Um evento 
que move multidões e que refere em cada ano 
um novo tema particularmente forte. Jantar e 
alojamento no hotel.
 
4º DIA – TURCKHEIM | LE MONT SAIN-
TE-ODILE | OBERNAI | COLMAR | TUR-
CKHEIM
Saída para visita do Mosteiro do Mont Sainte-
-Odile. Para os cristãos é a montanha sagrada 
da Alsácia, um dos locais dedicados à divin-
dade. Para o não crente, é um testemunho da 
história da região e um maravilhoso miradou-
ro. Almoço entre visitas. Paragem em Ober-
nai, também conhecido pelo seu mercado de 
Natal. Após o almoço, partida com destino a 
Colmar, uma terra encantada de luzes e um 
dos melhores mercados de Natal da Alsácia. 
Jantar e alojamento.
 
5º DIA – TURCKHEIM | GERTWILLER | D’AN-
DLAU | EBERSMUNSTER | RIQUEWIHR | 
SELESTAT | TURCKHEIM
Partida para Gertwiller, capital do gengibre. 
Breve paragem numa pequena loja para com-
pras de especialidades de gengibre, onde as 

bolachas, os biscoitos e os bolos são apenas 
alguns (deliciosos) exemplos. Continuação 
para breve paragem na encantadora cidade 
de Andlau com visita à Abadia St. Richarde. 
Percorreremos ainda a rota dos vinhos do 
baixo Reno, atravessando pequenas aldeias 
com encantos preservados: Nothalten, Itter-
swiller e Dambach-la-Ville. Continuação para 
Ebersmunster e visita à igreja de Saint-Mauri-
ce, a única igreja barroca na Alsácia. Almoço. 
Após o almoço saída para Riquewihr, para 
visita a pé e guiada de uma das mais belas 
cidades de França. Riquewihr, a Pérola da Vi-
nha e do Vinho. Tempo livre para aproveitar as 
especialidades das diferentes barraquinhas 
dos mercados de Natal. Regresso ao hotel, 
com paragem em Selestad, local onde pela 
primeira vez se decorou uma árvore de Natal, 
corria o ano de 1521. Regresso para jantar e 
alojamento.
 
6º DIA – TURCKHEIM | ESTUGARDA | RE-
GRESSO 
Manhã e almoço livres. Transporte para o ae-
roporto de Estugarda. Formalidades de em-
barque regresso a Portugal. 
 
Mínimo de 30 participantes 

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.239€
Suplemento de quarto individual 193€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Porto ou Faro 
ou Funchal ou Ponta Delgada | Estugarda | Lisboa 
ou Porto ou Faro ou Funchal ou Ponta Delgada; 
taxas de aviação de Lisboa (130€); circuito em 
autocarro; 5 noites de alojamento em hotel de 3*; 
refeições: 5 jantares e 4 almoços; visitas guiadas 
conforme programa; guia local em português (ou 
espanhol); assistente acompanhante; seguro de 
viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às refei-
ções; suplementos aéreos saída do Porto ou Faro: 
24€, Ponta Delgada: 133€, Funchal: 120€ por pes-
soa; quaisquer serviços não mencionados.
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A MAGIA DO NATAL 
NA CÔTE D’AZUR 
// NOVIDADE

06 A 10 DEZEMBRO
LISBOA | PORTO | FARO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | NICE
Comparência no aeroporto para formalidades 
de embarque com destino a Nice. Chegada 
e transfer para o hotel, localizado em frente 
à praia em Nice. Jantar em restaurante. Alo-
jamento. 

2º DIA – NICE 
Saída para visita guiada pedestre na zona his-
tórica, percorreremos as suas ruelas típicas e 
descobriremos os seus magníficos edifícios 
de arquitetura Barroca. Poderá desfrutar de 
tempo livre na Cours Saleya, zona muito ani-
mada. Conheça o seu famoso mercado das 
flores num ambiente sedutor e agradável, 
sinta a autenticidade de um mercado tipica-
mente francês. Almoço com ementa niçoise 
em restaurante. De tarde subimos a colina em 
direção ao bairro de Cimiez, para descobrir o 
mosteiro franciscano, o seu jardim de rosas 
e as ruínas romanas. Visita a uma confeitaria 
niçoise. Tempo livre para visita ao mercado de 
Natal de Nice. Jantar em restaurante. Aloja-
mento.

3º DIA – NICE | LUCÉRAM | GILETTE | NICE
Saída em direção aos Alpes Marítimos para 
conhecer as pitorescas aldeias de Lucéram e 
Gilette. Há duas décadas que a aldeia medie-
val de Lucéram organiza, com a colaboração 
dos seus habitantes, um evento mágico. Par-
ta à descoberta dos cerca de 400 presépios 
tradicionais, desde o mais pequeno no inte-
rior de uma meia-noz ao maior com cerca de 
dez metros de comprimento. Venha conhecer 
este lugar tradicional que atrai milhares de vi-
sitantes e que se intitula orgulhosamente por 
ser a aldeia presépio. Conheça ainda o museu 
de vieux outils, onde poderá observar cente-
nas de ferramentas e acessórios antigos que 
eram usados na aldeia. Almoço em restauran-
te. Saída em direção à aldeia suspensa de Gi-

lette de onde se obtém um panorama esplên-
dido. Visita ao Museu Lou Ferouil, onde ficará 
fascinado com a dedicação de um mestre 
de forja que o fará reviver profissões de an-
tigamente e histórias locais surpreendentes. 
Regresso ao hotel. Jantar em restaurante. 
Alojamento.

4º DIA – NICE | MENTON | MÓNACO | NICE
Seguimos em direção a Menton, situada en-
tre a vizinha Itália e o principado do Mónaco, 
cuja sensação é de estarmos em França e ao 
mesmo tempo em Itália. Menton goza de um 
microclima subtropical, das suas fragrâncias, 
cores, tranquilidade, mas também da diversi-
dade de atividades que podem ser praticadas 
durante todo o ano, que valeram a Menton a 
designação de "Pérola da França". Reconhe-
cida como "Cidade de Arte e História", terá 
oportunidade de visitar o seu centro históri-
co. Almoço em restaurante. Continuação da 
viagem até ao Principado do Mónaco. Nesta 
época do ano, a resplandecente cidade fica 
ainda mais encantadora. Visita ao Rochedo, 
à catedral (onde casaram Grace Kelly e o 
Príncipe Rainier III), aos jardins do palácio e à 
cidade velha. Tempo livre no mercado de Na-
tal. Regresso ao hotel. Jantar em restaurante. 
Alojamento.

5º DIA – NICE | CANNES | REGRESSO 
Saída em direção a Cannes, célebre pelo seu 
festival internacional de cinema, pelo seu pas-
seio de La Croisette e pelo seu passeio à beira 
mar. Durante as festas de Natal, o seu merca-
do de Natal é o evento mais importante. Tem-
po livre para descobrir esta charmosa cidade. 
Aproveite e faça as suas últimas compras de 
Natal. Almoço em restaurante. Transporte 
para o aeroporto. Formalidades de embarque 
e regresso.

Mínimo de 25 participantes

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.459€
Suplemento de quarto individual 128€

Inclui: passagem aérea de Lisboa ou Porto ou 
Faro | Nice | Lisboa ou Porto ou Faro; taxas de 
aviação de Lisboa (40€); circuito em autocarro; 4 
noites de alojamento em hotel 3*; refeições: 4 al-
moços e 4 jantares em restaurantes locais, com 

bebidas incluídas; transfers aeroporto Nice | ho-
tel - Cannes | aeroporto; visitas com guia local em 
português; assistente acompanhante; seguro de 
viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); suplementos 
aéreos (Porto ou Faro - 24€ por pessoa); taxa de 
estada (1,50 € por pessoa/dia a pagar localmente); 
quaisquer serviços não mencionados.

FIM DE ANO

FIM DE ANO EM 
BENIDORM // NOVIDADE

27 DEZEMBRO A 03 JANEIRO
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO | VILA 
REAL | VISEU

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | TOLEDO 
Saída em direção a Toledo. Almoço livre em 
circuito. Jantar e alojamento em hotel. 

2º DIA – TOLEDO | BENIDORM
Visita panorâmica de Toledo, uma cidade me-
dieval que encanta logo à primeira vista pelo 
seu centro histórico erguido sobre as margens 
do rio Tejo. Na época medieval conviveram ali 
cristãos, judeus e muçulmanos em harmonia 
por muito tempo. O resultado foi uma mistura 
de heranças culturais visíveis principalmente 
na arquitetura. Almoço. Continuação da via-
gem para Benidorm. Jantar e alojamento no 
hotel.

3º DIA – BENIDORM
Dia livre. Regime de pensão completa.

4º DIA – BENIDORM | ALTEA | VILLAJOYO-
SA | BENIDORM
Visita a Altea, sem dúvida uma das cidades 
mais encantadoras da Costa Blanca Norte. É 
uma cidade antiga, cheia de caráter, demons-
trado na impressionante igreja, com azulejos 
azuis e brancos na cúpula. Daqui seguiremos 
para Villajoyosa, com o seu centro histórico 
amuralhado e com uma frente costeira colo-
rida, ocupada por casas pintadas de várias 
cores. Regresso ao hotel para almoço. Tarde 
livre. Jantar e alojamento no hotel. 

5º DIA – BENIDORM | ALICANTE | BENI-
DORM
Visita a Alicante, cidade que conta com mais 
de 3000 anos de história, patente nos ves-
tígios deixados por diferentes civilizações. 
Iniciando o nosso passeio a pé a partir do 
conhecido porto, iremos descobrir a zona 
histórica e o local ideal para comprar o famo-
so torrão de Alicante. Regresso ao hotel para 
almoço. Tarde livre. Jantar e festa de fim de 
ano no hotel.

6º DIA – BENIDORM 
Dia livre. Regime de pensão completa.

7º DIA – BENIDORM | MADRID
Almoço no hotel. De tarde, saída em direção 
a Madrid. Chegada, jantar e alojamento no 
hotel.
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8º DIA – MADRID | REGRESSO
De manhã, regresso a Portugal. Almoço livre 
em circuito.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 729€
Suplemento de quarto individual 179€

Inclui: circuito em autocarro; 7 noites de aloja-
mento (Toledo – 1 noite em hotel 3*), (Madrid - 1 
noite em hotel de 4*) e (Benidorm 5 noites em 
hotel 4*); refeições: 6 almoços e 7 jantares, com 
bebidas incluídas, inclui o jantar e a festa de fim de 
ano; visita panorâmica em Toledo; visitas a Altea, 
Villajoyosa e Alicante; assistente acompanhante; 
seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer servi-
ços não mencionados.

FIM DE ANO NA BELA 
ITÁLIA: FLORENÇA E 
ROMA
28 DEZEMBRO A 02 JANEIRO 
LISBOA

1° DIA – CIDADE DE ORIGEM | FLORENÇA 
Comparência no aeroporto, para formali-
dades de embarque e partida em voo com 
destino a Florença. Chegada e transfer para 
restaurante em Florença. Almoço. Check in 
no hotel, centralmente localizado para melhor 
usufruto do seu tempo. Tarde livre para se 
ambientar à cidade berço do Renascimento. 
Jantar e alojamento no hotel (central).
 
2º DIA – FLORENÇA
Meio-dia de visita com guia local a este ex-
traordinário repositório de arte, berço do 
Renascimento, terra de Leonardo da Vinci, 
Miguel Ângelo, Giotto, Dante e Maquiavel, en-
tre outros artistas. Durante a visita, teremos 
oportunidade de admirar a Catedral de Santa 

Maria dei Fiore, o Batistério com as célebres 
Portas do Paraíso, a Igreja de Santa Cruz, o 
Panteão dos Grandes de Itália, a Piazza della 
Signoria e a Ponte Velha. Tempo livre para al-
moço (não incluído) na cidade da arte. Procure 
as suas iguarias preferidas na encruzilhada de 
ruas em que se encontram bruschettas, piz-
zas, gelados, cafés aromáticos, mas também, 
a todo o instante, monumentos imponentes, 
lojas de sonho e recantos de eleição. Restan-
te tempo livre para visitas de gosto pessoal. 
Jantar e alojamento no hotel.
 
3º DIA –  FLORENÇA | ORVIETO | ROMA 
Depois do pequeno-almoço deixamos para 
trás uma das mais bonitas cidades do mun-
do e rumamos à medieval Orvieto. Um local 
mágico rodeado de muralhas e a não perder! 
A cidade é famosa, entre outros motivos, pelo 
milagre da Eucaristia. Com mais de 2.700 anos 
de história, tem muitos atrativos para extasiar 
o nosso espírito de viajante. Orvieto é uma das 
cidades mais importantes da península italia-
na e uma potência militar indiscutível. Aqui, foi 
canonizado o rei Luís IX de França e coroado 
o papa Martinho IV. Breve visita guiada com 
entrada na catedral. Almoço em Orvieto. Con-
tinuação da viagem em autocarro para Roma, 
a Cidade Eterna. Na antiguidade, os Romanos 
pensavam que acontecesse o que, aconte-
cesse no mundo, mesmo que outros impérios 
crescessem ou caíssem, o seu duraria para 
sempre. É daí que vem a expressão "Cidade 
Eterna". Chegada para jantar e check in em 
hotel central em Roma. Aproveite que está a 
poucos minutos a pé para dar um passeio até 
ao Coliseu e desentorpecer as pernas da via-
gem e fazer a digestão. Alojamento.
 
4º DIA – ROMA 
Neste dia dedicamos atenções a Roma. Visi-
ta de meio-dia com guia local da cidade de 
Roma, passando pelos pontos mais icóni-
cos da Cidade Eterna. Destaque para a bela 
praça do Campidoglio, a encantadora praça 
Veneza, o Panteão, um dos edifícios melhor 
conservados da Roma Antiga, e, claro, a úni-
ca e sempre desejada Fontana di Trevi. Atire 

uma moeda e faça aqui os seus desejos de 
Ano Novo! Almoço livre para, mais uma vez, 
se deliciar com as múltiplas e acessíveis igua-
rias locais ou gerir o tempo a seu bel-prazer 
pelas ruas pedonais da capital banhada pelo 
rio Tibre. Conselho: use o resto da tarde para 
se preparar para o Réveillon, que aqui se diz 
“Capodanno”. Jantar Especial de Fim de Ano 
no hotel. De seguida, desfrute de uma passa-
gem de ano única nas ruas de Roma. Vista o 
casaco e caminhe até ao Coliseu. Veja o fogo 
de artifício de uma das muitas colinas. Brinde 
ao Novo Ano! Alojamento.
 
5º DIA – ROMA
Dia inteiramente livre em regime de meia-pen-
são (jantar). Descanse, passeie e viva Roma! 
Em Roma, sê Romano! Alojamento.
 
6° DIA – ROMA | VATICANO | REGRESSO
Visita de meio-dia ao Vaticano com guia local. 
Visitaremos o interior do incomparável Museu 
do Vaticano e da Capela Sistina, onde Miguel 
Ângelo pintou a sua genial visão da Criação. 
Ore e despeça-se da Praça e da Basílica de S. 
Pedro antes do almoço em restaurante. Res-
tante tempo livre. Transporte para o aeroporto 
e voo de regresso a Portugal. 
 
Mínimo de 35 participantes

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.803€
Suplemento de quarto individual 521€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Florença e Roma 
| Lisboa; circuito em autocarro; 5 noites de aloja-
mento em hotéis de 4*; refeições: 3 almoços e 4 
jantares; 1 jantar Especial de Fim-de-Ano; auricu-
lares no Museu do Vaticano; visita guiada a Floren-
ça, Orvieto, Roma e Vaticano; entradas: Catedral 
de Orvieto e Museu do Vaticano; taxas de aviação 
de Lisboa (142€) assistente acompanhante; segu-
ro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de cidade 
(a pagar diretamente no hotel) (em Florença: 4€/
pessoa/noite; em Roma, 6,5€/pessoa/ noite); be-
bidas às refeições; quaisquer serviços não men-
cionados.
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FIM DE ANO EM 
GRANADA: PAIXÃO 
ANDALUZA! 
29 DEZEMBRO A 02 JANEIRO 
SANTARÉM | LISBOA | SETÚBAL | ÉVORA 

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | GRANADA
Partida em direção a Granada com almoço 
livre em circuito. Chegada a Granada para 
jantar e alojamento em hotel de 4*.
 
2º DIA – GRANADA
Manhã livre. Almoço em restaurante. De tar-
de, visita à cidade andaluza com guia local 
e com entrada na Capela Real. Alojamento. 
Jantar e alojamento.
 
3º DIA – GRANADA
De manhã, visita ao Alhambra, que nos mos-
tra o incrível legado histórico andaluz. O Pa-
lácio Alhambra e os jardins de Generalife, de 
esplendorosa arquitetura, foram a morada do 
último sultão na Península Ibérica. Almoço em 
restaurante. Tarde livre antes do jantar de Ré-
veillon. Entre em 2019 com o pé direito! Brinde 
ao som das 12 baladas na companhia da Fun-
dação INATEL.
 
4º DIA – GRANADA | SERRA NEVADA | 
GRANADA
Manhã livre para descanso ou ir visitar a pé, 
por exemplo, o Bairro do Albaicín (declarado 
Património da Humanidade em 1984). Almoço 
livre. De tarde, visita à Serra Nevada. Tempo 
livre. Regresso a Granada. Jantar e alojamen-
to.
 
5º DIA – GRANADA | SEVILHA | REGRESSO
Partida para Sevilha. Visita panorâmica orien-
tativa da cidade banhada pelo rio Gualdal-
quivir. Destaque para o Parque Maria Luísa, 
a Praça de Espanha, o Bairro de Santa Cruz, a 
Torre del Oro, a Praça de Touros Maestranza 
e a Catedral. Almoço em Sevilha. Regresso às 
cidades de origem.
 

Mínimo de 28 participantes

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 808€
Suplemento de quarto individual 127€

Inclui: circuito em autocarro de turismo; 4 noites 
de alojamento em hotel de 4*; refeições: 3 janta-
res e 3 almoços (um deles com bebidas); Jantar 
de Réveillon, com bebidas incluídas (água, vinho 
e cava); visitas com guia local: Granada e Alham-
bra; entradas: Alhambra e Capela Real da Cate-
dral (Granada); assistente acompanhante; seguro 
de viagem.

Não inclui:  taxa de reserva (10€); bebidas às re-
feições (exceto em Sevilha e no jantar de Réveil-
lon); quaisquer serviços não mencionados.

FIM DE ANO EM 
BORDÉUS: ENTRE VINHO 
E MONUMENTALIDADE  
// NOVIDADE

29 DEZEMBRO A 03 JANEIRO 
LISBOA | PORTO | FARO | FUNCHAL 

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | BORDÉUS
Comparência no aeroporto e formalidades de 
embarque e partida com destino a Bordéus. 
Chegada. Tempo livre no centro de Bordéus 
para almoço (livre) e se imbuir no espírito que 
a cidade vive por estes dias. Sinta o ambien-
te das ruas e praças. Sugerimos que vá até à 
magnífica Place de la Bourse com vista para o 
Rio Garonne ou à triunfal  Place de la Victoire. 
Continuação para check-in no hotel. Jantar e 
alojamento.
 
2º DIA – BORDÉUS | COGNAC | SAINTES | 
BORDÉUS
Saída para Cognac, capital das aguardentes, 
cujo nome é mundialmente conhecido. Pelo 
caminho aprecie uma paisagem repleta de 
vinhas. Visita ao castelo de Valois, onde nas-
ceu Francisco I, atual propriedade da Maison 
Otard. Continuação para a impressionante 

Saintes, rica em património arqueológico, 
arquitetónico e artístico. Almoço em restau-
rante. Visita ao anfiteatro romano (entrada 
incluída). Destaque ainda para o Arco de 
Germanicus, Igreja St. Eutrope e a sua cripta, 
Catedral e a Abadia das Mulheres, convento 
fundado no séc. XI. Regresso a Bordéus. Re-
gresso para jantar e alojamento no hotel.
 
3º DIA – BORDÉUS | GAURIAGUET | BOR-
DÉUS
Saída para visita mais pormenorizada a Bor-
déus, uma cidade incrível declarada, em 2007, 
como Património da Humanidade. Bordéus 
está intimamente ligada com o mundo do vi-
nho desde a Antiguidade. Paragem na Espla-
nade Charles de Gaulle para vermos o busto 
de Aristides de Sousa Mendes e sabermos 
mais sobre esta figura ímpar da História.
Mas esta é também a região vitivinícola mais 
célebre do mundo, cujos vinhos de excelência 
são premiados anualmente. Visita ao Museu 
La Cité du Vin (com áudio-guia), uma audacio-
sa obra arquitetónica. Almoço em restaurante 
de Bordéus. Regresso ao hotel. Tempo livre 
para descansar e se preparar para a noite de 
fim de ano. Partida para Espetáculo com jan-
tar de Fim-de-Ano, Baile, Ceia e pequeno-al-
moço. Hora prevista de término: 04h30. 
Sobre o Espetáculo de Fim-de-Ano (120 minu-
tos de duração): ODYSSEE Revu: uma jorna-
da extraordinária no tempo, cheia de surpre-
sas.  Seremos os passageiros para destinos 
mágicos e encantados.  Todas as decorações 
e efeitos especiais do Ange Bleu estarão a 
postos para o fazer sonhar, rir e aplaudir... 
Prepare-se para viver uma experiência como 
nunca viveu”.
Sobre a sala de espetáculos: Desde a sua 
inauguração em 1997, o L'Ange Bleu oferece 
um conceito único de refeições animadas e 
com dança. Em 2008, com a abertura de um 
segundo salão com 1.200 lugares, torna-se o 
maior espaço de cabaret em França.
 
4º DIA – BORDÉUS | BAÍA DE ARCACHON | 
DUNAS DE PILAT | BORDÉUS 
Manhã livre. Desfrute de um bom pequeno-
-almoço no primeiro dia do ano 2019. Almoço 
livre. Da parte da tarde partida para a baía de 
Arcachon. Articulada em torno da pesca e da 
cultura de ostras, a Baía d’Arcachon soube 
conservar a sua autenticidade contra ventos 
e marés. O seu microclima presenteia os seus 
habitantes e visitantes, permitindo-lhes dis-
frutar plenamente das suas paisagens e da 
sua cultura “gasconne”. Vamos dar as boas-
-vindas a 2019 nesta fantástica baía de mar 
e dunas. Contemple as fantásticas Dunas de 
Pilat, o segundo sítio natural mais visitado de 
França. No regresso oportunidade ainda para 
degustação das famosas ostras locais. Re-
gresso ao hotel. Jantar e alojamento.
 
5º DIA – BORDÉUS | PERIGUEUX | ST. EMI-
LION | BORDÉUS
De manhã, saída para desfrutar de Perigueux. 
Visita a esta pitoresca cidade de arte e his-
tória, que conserva os vestígios da antiga ci-
dade galo-romana. Partida para St. Emilion. 
Almoço em restaurante. À tarde visita desta 
encantadora e paisagística cidade medieval 
situada no cimo de uma colina e dominada 
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por vinhedos. Visita a um dos “Chateaux” 
(adega-castelo) para descobrir um vinho com 
denominação de origem de fama mundial. 
Regresso ao hotel para jantar alojamento.
 
6º DIA – BORDÉUS | REGRESSO
De manhã, pode desfrutar de algum tempo 
livre antes do transfer para o aeroporto. For-
malidades de embarque e saída em voo com 
destino a Portugal. 
 
Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.385€
Suplemento de quarto individual 228€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Porto ou Faro 
ou  Funchal | Bordéus e Bordéus | Lisboa ou Porto 
ou Faro ou  Funchal; 5 noites de alojamento em 
hotel de 4*;  refeições: 3 almoços e 4 jantares; 1 
jantar de Fim de Ano com baile e ceia e peque-
no-almoço; ingresso para o espetáculo: Odyssee 
Revu no L'Ange Bleu; entradas e visitas: Castelo 
de Valois, Anfiteatro Romano de Saintes, subter-
râneos de Saint Emilion e Museu Cidade do Vinho; 
guias locais para visitas: Bordéus, Cognac, Saint 
Emilion, Perigeux, Arcachon, Dunas de Pilat, (em 
português ou espanhol); degustação de ostras; 
degustação de vinho de Bordéus numa adega tí-
pica; assistente acompanhante; taxas de cidade; 
serviço de auriculares; taxas de aviação de Lisboa 
(37€); seguro de viagem.

Não inclui: taxa de serviço de reserva (10€); be-
bidas às refeições; suplementos aéreos saída do 
Porto ou Faro: 24€ por pessoa; Funchal: 181€ por 
pessoa; quaisquer serviços não mencionados.

ESCAPADINHA DE FIM DE 
ANO A MARRAQUEXE 
// NOVIDADE

30 DEZEMBRO A 03 JANEIRO
LISBOA | PORTO | FARO | FUNCHAL 

1º DIA - CIDADES DE ORIGEM | MARRA-
QUEXE 
Comparência no aeroporto para formalidades 
de embarque e partida com destino a Marra-
quexe. Check-in em hotel de 5*. Jantar e alo-
jamento.

 
2º DIA - MARRAQUEXE 
A manhã será dedicada à visita de Marra-
quexe, a segunda cidade imperial mais anti-
ga e conhecida como a «Pérola do Sul», com 
destaque para os os túmulos Saadianos, a 
Koutoubia, o Palácio Bahia e os jardins de 
Menara. Passaremos pelos souks onde a 
vida, as cores e os cheiros exóticos se mis-
turam com o misticismo. Atravessará ruas es-
treitas e sinuosas até chegar à animada praça 
Djemaa El Fna, local de contadores de histó-
rias, encantadores de serpentes, cuspidores 
de fogo e muito mais. Regresso ao hotel para 
o almoço e para se preparar para o Jantar de 
Gala de Fim de Ano (bebidas não incluídas). 
Alojamento.
 
3º DIA - MARRAQUEXE
Dia livre em regime de pensão completa. 
Aproveite o primeiro dia do ano para explorar 
melhor Marraquexe ou relaxar aproveitando 
as instalações do hotel.  
 
4º DIA - MARRAQUEXE | CASCATAS DE 
OUZOUD | MARRAQUEXE
Nota: Para este dia recomendamos calçado 
tapado, cómodo, prático e confortável. 
Partida em direção a Fez, cruzando Tamelelt e 
Tannant até as cascatas de Ouzoud, as mais 
latas e impressionantes de Marrocos. Passea-
remos por este lindo lugar e descobriremos 
as suas passagens interiores. Começaremos 
a visita das cascatas, caminhando cuidado-
samente através de pontes improvisadas fei-
tas de galhos e lama, sobre as correntes es-
treitas, mas de caudal rápido. Iremos descer 
até ao pé da cascata através de um bosque 
de oliveiras. Em todos os lugares correm nas-
centes de águas cristalinas, em alguns deles, 
as mulheres lavam roupa batendo com uma 
espécie de raquete de madeira. Continuare-
mos fazendo uma pequena subida, para des-
frutar de uma bela vista panorâmica. O almo-
ço será num restaurante típico de "tagines", 
onde poderá beber água ou refrigerante (o 
restaurante não serve álcool). Depois de dar 
estas boas-vindas ao Ano Novo em plena Na-
tureza, voltaremos a Marraquexe para jantar 
e alojamento.
 
5º DIA - MARRAQUEXE | REGRESSO
Manhã livre. Almoço no hotel. Transporte para 

o aeroporto, formalidades de embarque e 
partida com destino a Portugal. 

Mínimo de 28 participantes

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.100€
Suplemento de quarto individual 157€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Porto ou Faro 
ou Funchal | Marraquexe | Lisboa ou Porto ou Faro 
ou Funchal; taxas de aviação de Lisboa 141€; cir-
cuito em autocarro; 4 noites de alojamento em ho-
tel de 5*; refeições: 4 almoços e 3 jantares; água 
às refeições; 1 Jantar de Gala de Fim de Ano; guia 
local (em português ou espanhol) para a visita a 
Ouzoud e Marraquexe; visitas conforme itinerário; 
taxas de turismo locais; assistente acompanhante; 
seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); suplemento aé-
reo do Porto (24€ por pessoa), Faro (21€ por pes-
soa) e do Funchal (158€ por pessoa); bebidas no 
Jantar de Gala de Fim de Ano; quaiquer serviços 
não mencionados.

CARNAVAL

PANÓPLIA DE CORES 
DOS CARNAVAIS DE 
VERONA E VENEZA
28 FEVEREIRO A 4 MARÇO 
LISBOA | PORTO | FARO | FUNCHAL 

1º DIA - CIDADES DE ORIGEM | VENEZA | 
PÁDUA | VERONA
Comparência no aeroporto, formalidades de 
embarque e voo com destino a Veneza. Che-
gada e transporte para Pádua. Almoço livre. 
Conhecida em Itália como “a cidade do San-
to", Pádua é uma referência obrigatória para 
os devotos a Santo António. Visitaremos o 
centro histórico e a sua basílica.  Partida para 
Verona. Jantar e alojamento no hotel.
 
2º DIA – VERONA
Após o pequeno-almoço, partida para pas-
seio matinal por Verona. O nosso roteiro le-
vá-lo-á a todas as facetas desta cidade jóia, 
mergulhada entre as doces colinas pré-alpi-
nas e a planície padana, entre o rio, as vinhas 
e as oliveiras, num clima sempre suave, onde 
a tradição perdura envolta em ricas obras de 
arte, mas também onde sucedeu a mais co-
nhecida tragédia amorosa de todos os tem-
pos. Nesta visita, teremos tempo para apre-
ciar as portas renascentistas e romanas, o 
castelo, a ponte Scalíger, o teatro romano e, 
claro, a casa de Julieta. Almoço em restau-
rante. De tarde assista ao dia mais importante 
do Carnaval de Verona, a Sexta-Feira Gno-
colar, que começa no Corso Porta Nuova e 
finaliza na Praça San Zeno. Regresso ao hotel 
para jantar e alojamento. 
 
3º DIA – VERONA | VENEZA | VERONA 
De manhã, partida em autocarro para Veneza. 
Será uma sensação única. Chegará ao centro 
de Veneza de barco, avistando a imponente 
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Praça de São Marcos. Aqui vai sentir-se num 
filme de época. Assista livremente e partici-
pe no Carnaval de Veneza. Lembre-se que “a 
vida são 3 dias e o Carnaval são dois”. Almoço 
livre. Tarde livre para melhor desfrutar de Ve-
neza. Regresso ao hotel para jantar com uma 
sobremesa tradicional italiana de Carnaval. 
Alojamento.
 
4º DIA – VERONA | TRENTO | LAGO TOBLI-
NO | PONTE ARCHE | PASSO DEL BALINO 
| LAGO TENNO | RIVA DEL GARDA | VERO-
NA
Dia de visitas. Começamos pela cidade do 
histórico Concílio de Trento, que foi convoca-
do pelo Papa Paulo III para assegurar a unida-
de da fé e a disciplina eclesiástica. Visita com 
guia local. Continuação para paragem foto-
gráfica com vista para o Lago Toblino. Almoço 
e prova de vinhos em Toblino. De tarde pas-
seio com passagem por Ponte Arche, Passo 
del Balino e Lago Tenno. Paragem na vila me-
dieval de Canale Tenno antes de se surpreen-
der com as paisagens do Lago Garda. Este é 
o maior lago italiano com mais de 370km² de 
extensão. Na sua envolvência encontram-se 
lugares fascinantes e de sonho. Visita ao cen-
tro histórico desta afamada estância turística. 
Regresso ao hotel para jantar.
 
5º DIA – VERONA | VENEZA | REGRESSO
Manhã parcialmente livre e almoço livre. 
Transporte para o aeroporto. Formalidades 
de embarque para viagem de regresso a Por-
tugal. 
 
Mínimo de 26 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.075€
Suplemento de quarto individual 120€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Porto ou Faro 
ou Funchal | Veneza | Lisboa ou Porto ou Faro 
ou Funchal; taxas de aviação de Lisboa (42€); 4 
noites de alojamento em hotel de 4*; refeições: 2 

almoços e 4 jantares; transfer em barco de Veneza 
Mestre para Veneza/Praça de S. Marcos e regres-
so; guias locais em português (ou espanhol) em 
Pádua, Verona, Veneza, Trento, Toblino e Riva del 
Garda; entradas: Basílica de Santo António em 
Pádua com áudio-guias; assistente acompanhan-
te; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de cidade 
em Verona de 2€/por pessoa/noite - valor aproxi-
mado - (a pagar localmente); suplementos aéreos 
saída de Porto ou Faro: 24€; Funchal: 129€, por 
pessoa; quaisquer serviços não mencionados.

CARNAVAL: MAGIA DAS 
CORES EM VENEZA  
// NOVIDADE

01 A 05 MARÇO 
PORTO | LISBOA

1º DIA - CIDADE DE ORIGEM | VENEZA 
MESTRE
Comparência no aeroporto, formalidades de 
embarque e partida com destino a Veneza, via 
Lisboa. Chegada e transporte o hotel situado 
nos arredores de Veneza. Jantar e alojamento 
no hotel.
 
2º DIA – VENEZA MESTRE | VENEZA | VE-
NEZA MESTRE
De manhã, partida em autocarro para Veneza. 
Será uma sensação única. Chegará ao centro 
de Veneza de barco, avistando a imponente 
Praça de São Marcos. Aqui vai sentir-se num 
filme de época. Visita com guia local de apro-
ximadamente 3 horas. Entrada incluída no 
imponente Campanário de São Marcos e no 
Palácio Dogi, símbolo da cidade de Veneza e 
uma obra-prima do gótico veneziano. Almoço 
em restaurante restante tarde livre para me-
lhor vivenciar as cores do clássico Carnaval 
de Veneza.  Lembre-se que “a vida são 3 dias 
e o Carnaval são dois”. Restante tarde livre 

para melhor desfrutar de Veneza. Regresso 
ao hotel para jantar Alojamento.
 
3º DIA - VENEZA MESTRE | ILHAS: MU-
RANO - BURANO - TORCELLO | VENEZA 
MESTRE
Depois do pequeno-almoço no hotel, volta-
mos a Veneza de barco – o mais comum meio 
de transporte da cidade dos canais. Desta 
vez rumamos às ilhas de Murano, Burano, 
Torcello. Cada uma com o seu encanto. Em 
Murano visitaremos uma fábrica e assisti-
remos a uma demostração de arte de como 
se trabalha o vidro. Visita ao Museu do Vidro, 
conhecer este museu é percorrer a história da 
matéria prima que consagrou a ilha e Veneza 
no mundo. Admire a história e a evolução da 
técnica que consagrou esta ilha no mundo in-
teiro. O “Museo del Vetro” percorre a trajetória 
da matéria prima desde os tempos remotos 
até a idade contemporânea. Criado em 1861 
o museu fica situado num palácio histórico da 
ilha, que no século XVI foi morada do bispo 
de Torcello, Marco Giustinian. Continuamos a 
visita com entrada na Basilica da SS. Maria e 
Donato em Murano, construída no século X, e 
que conserva muitos tesouros, mas também 
curiosidades inesperadas. Almoço em restau-
rante. Partida para Burano - uma das cidades 
mais coloridas do mundo! Visita ao pequeno 
Museu Merletto, que nos mostra e explica, em 
síntese, o espólio e a arte da renda de Vene-
za e dos seus pontos de renda caraterísticos. 
Continuação para a Igreja de São Martinho, 
visível desde longe pela sua torre inclinada. 
Trata-se de uma igreja bastante pequena, 
mas bela pela sua simplicidade. Rematamos 
este dia em Torcello para visitar a Basílica de 
Santa Maria Assunta e o seu Campanário. 
Fundada no século V esta localidade foi um 
importante centro comercial, com a grande 
produção de sal e de lã.  Regresso para jantar 
e alojamento no hotel. 
 
4º DIA – VENEZA MESTRE | VERONA | VE-
NEZA MESTRE 
Partida para passeio a Verona. O nosso rotei-
ro levá-lo-á a todas as facetas desta cidade 
jóia, mergulhada entre as doces colinas pré-
-alpinas e a planície padana, entre o rio, as 
vinhas e as oliveiras, num clima sempre sua-
ve, onde a tradição perdura envolta em ricas 
obras de arte, mas também onde sucedeu a 
mais conhecida tragédia amorosa de todos 
os tempos. Nesta visita, teremos tempo para 
apreciar as portas renascentistas e romanas, 
o castelo, a ponte Scalíger, o teatro romano 
e, claro, a casa de Julieta (entrada incluída) e 
na Arena de Verona (entrada incluída). Almo-
ço em restaurante.  De tarde tempo livre para 
desfrutar do ambiente de Carnaval em Verona. 
Regresso ao hotel para jantar e alojamento. 
 
5º DIA –VENEZA | REGRESSO 
Manhã parcialmente livre. Transporte para o 
aeroporto. Formalidades de embarque para 
viagem de regresso a Portugal.
 
Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.071€
Suplemento de quarto individual 123€
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Inclui:  passagem aérea Lisboa ou Porto | Veneza | 
Lisboa ou Porto; taxas de aviação de Lisboa (158€); 
4 noites de alojamento em hotel de 4*; refeições: 
3 almoços e 4 jantares; transfer em barco de Ve-
neza Mestre para Veneza | Praça de S. Marcos e 
regresso; transfer em barco Veneza Mestre | Mura-
no | Burano | Torcello | Veneza Mestre; guias locais 
em português (ou espanhol) em Veneza, Murano, 
Burano, Torcello e Verona; entradas: Campanário 
de São Marco, Palácio Dogi, Fábrica de vidro em 
Murano, Museu Vetro em Murano, Basílica de SS. 
Maria e Donato em Murano, Museu Merletto em 
Burano, Igreja de São Martinho em Burano, Basi-
lica Santa Maria Assunta e campanário em Torcel-
lo, Arena de Verona e Casa da Julieta em Verona; 
serviço de auriculares; assistente acompanhante; 
seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de cidade 
em Veneza Mestre 2€/por pessoa/noite - a pagar lo-
calmente); suplemento aéreo de saída do Porto (24€ 
por pessoa); quaisquer serviços não mencionados.

CARNAVAL NA 
EXTREMADURA 
ESPANHOLA
CÁCERES - MÉRIDA - BADAJOZ

02 A 05 MARÇO 
SANTARÉM | LISBOA | SETÚBAL | MONTE-
MOR-O-NOVO 
 
1º DIA - CIDADES DE ORIGEM | CÁCERES
Saída com destino a Cáceres. Almoço livre 
em circuito. Chegada e procedimentos de 
check in em hotel de 4* em Cáceres. Jantar e 
alojamento no hotel.
 
2º DIA - CÁCERES | BADAJOZ | CÁCERES 
De manhã, passeio a Badajoz. Assista ao 
desfile do Corso Carnavalesco com milhares 
de foliões. Conheça as diferentes e colori-
das comparsas – grupos carnavalescos que 
percorrem as ruas da cidade. Terá também 
oportunidade de visitar o Museu do Carna-
val. Almoço livre em Badajoz. Tempo livre e 
regresso a Cáceres. Jantar e alojamento.
 
3º DIA - CÁCERES | MÉRIDA | CÁCERES 
De manhã, visita a Cáceres. Fundada pelos 
romanos, hoje em dia, Cáceres apresenta um 
dos centros históricos mais bem conservados 
do país. Delimitado por muralhas de época 
árabe, distingue-se pelas suas ruas empedra-
das, casas medievais e pelos palácios renas-
centistas. Regresso ao hotel para almoço. Da 
parte da tarde, visitaremos Mérida incluindo 
o Teatro e o Anfiteatro Romano. Herdeira de 
um esplendoroso passado romano, Mérida 
detém um dos conjuntos arqueológicos mais 
bem conservados de Espanha, o que contri-
buiu para a sua declaração como Património 
da Humanidade. Regresso ao hotel para jan-
tar. Alojamento.
 
4º DIA - CÁCERES | CASTELO DE VIDE | 
REGRESSO 
Viagem de regresso com breve paragem na 
“Sintra do Alentejo”, para almoço na unidade 
INATEL Castelo de Vide Jardim Hotel 3*. Con-
tinuação da viagem de regresso. 

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 353€
Suplemento de quarto individual 84€

Inclui: 3 noites de alojamento em hotel de 4*; cir-
cuito em autocarro; refeições: 2 almoços e 3 jan-
tares; entradas no Teatro e Anfiteatro em Mérida e 
no Museu do Carnaval em Badajoz; visitas guiadas 
(em português ou espanhol) em Cáceres e Mérida; 
assistente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas, quais-
quer serviços não mencionados.

FESTAS E ROMARIAS

FALLAS DE  
VALENCIA
16 A 21 MARÇO 
LISBOA | SETÚBAL | BEJA | ALBUFEIRA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | ALBUFEI-
RA | CÓRDOBA
Saída com destino a Albufeira para almoço no 
INATEL Albufeira Hotel ***. Continuação para 
Córdoba. Chegada. Jantar e alojamento no 
hotel. 
 
2º DIA – CÓRDOBA | VALÊNCIA
De manhã, breve visita panorâmica à cidade 
de Córdoba - cidade milenária, declarada 
Património da Humanidade pela UNESCO. 
Continuação da viagem para Valência com 
almoço livre em circuito. Chegada a Valência 
para jantar e alojamento no hotel.
 
3º DIA – VALÊNCIA
De manhã, saída para visita a Valência, cidade 
que, devido à sua localização geográfica, tem 
vindo a tornar-se um importante centro de fei-

ras, congressos e negócios. Almoço e tarde 
livres. Sugerimos visita à moderna “Cidade 
das Artes e Ciências”, projetada por Santiago 
Calatrava. Jantar e alojamento.
 
4º DIA – VALÊNCIA 
Estada em regime de alojamento e pequeno-
-almoço. Dia livre para ser dedicado às Fallas, 
realizadas anualmente por ocasião das fes-
tividades de São José. Esta festa remonta à 
época medieval, quando os carpinteiros, para 
celebrar o dia do seu santo padroeiro, quei-
mavam as aparas de madeira em fogueiras 
denominadas Fallas. Atualmente são autênti-
cas obras de arte que caricaturam políticos, 
personalidades e acontecimentos relevantes 
da atualidade. Alojamento.
 
5º DIA – VALÊNCIA | TOLEDO
Partida com destino a Toledo. Almoço livre 
em circuito. Chegada a Toledo e visita com 
guia local à “cidade das três culturas”, devido 
à secular convivência entre cristãos, árabes 
e judeus. O seu centro histórico, Património 
da Humanidade, é um autêntico museu ao ar 
livre. Percurso pelo núcleo antigo com visita 
à Catedral, com rico espólio de arte sacra, à 
Igreja de Stª Maria e à Igreja de S. Tomé, onde 
se encontra a mais célebre obra do pintor El 
Greco, “O enterro do Conde de Orgaz”. Jantar 
e alojamento no hotel.
 
6º DIA – TOLEDO | CIDADES DE ORIGEM
Após o pequeno-almoço, início da viagem de 
regresso com almoço livre durante o percurso. 
 
Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 644€
Suplemento de quarto individual 233€

Inclui: circuito em autocarro; alojamento em ho-
téis de 4*; refeições: 1 almoço e 4 jantares, com 
bebidas incluídas; visitas de meio-dia a Valência 
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e Toledo, com guia local (português ou espanhol); 
entradas: Catedral de Toledo, Igreja de Stª Maria e 
Igreja de S. Tomé; assistente acompanhante; se-
guro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas, quais-
quer serviços não mencionados.

FALLAS DE  
VALENCIA
16 A 21 MARÇO 
LEIRIA | COIMBRA | AVEIRO | VISEU | FOR-
NOS DE ALGODRES  

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | ÁVILA 
Saída com destino a Fornos de Algodres para 
almoço no INATEL Vila Ruiva Hotel****. Conti-
nuação para Ávila. Chegada. Jantar e aloja-
mento no hotel. 
 
2º DIA – ÁVILA | VALÊNCIA
De manhã, breve visita panorâmica à cidade 
de Ávila, a majestosa cidade muralhada, lugar 
de convivência das três culturas que ali se fi-
xaram: cristãos, judeus e muçulmanos. Ávila 
foi o berço de Santa Teresa de Jesus, mais 
conhecida por Teresa de Ávila, que fundou a 
Ordem das Carmelitas Descalças. É cidade 
Património Mundial da UNESCO desde 1985. 
Continuação da viagem para Valência com 
almoço livre em circuito. Chegada a Valência 
para jantar e alojamento no hotel.
 
3º DIA – VALÊNCIA
De manhã, saída para visita a Valência, cidade 
que, devido à sua localização geográfica, tem 
vindo a tornar-se um importante centro de fei-
ras, congressos e negócios. Almoço e tarde 
livres. Sugerimos visita à moderna “Cidade 
das Artes e Ciências”, projetada por Santiago 
Calatrava. Jantar e alojamento.
 
4º DIA – VALÊNCIA 
Estada em regime de alojamento e pequeno-
-almoço. Dia livre para ser dedicado às Fallas, 
realizadas anualmente por ocasião das fes-
tividades de São José. Esta festa remonta à 
época medieval, quando os carpinteiros, para 
celebrar o dia do seu santo padroeiro, quei-
mavam as aparas de madeira em fogueiras 
denominadas Fallas. Atualmente são autênti-
cas obras de arte que caricaturam políticos, 
personalidades e acontecimentos relevantes 
da atualidade. Alojamento.
 
5º DIA – VALÊNCIA | SEGÓVIA
Partida rumo a Segóvia, cujo centro histórico 
e aqueduto se encontram na lista de Patri-
mónio Mundial da UNESCO. Almoço livre em 
circuito. Chegada a Segóvia, onde se ergue o 
famoso aqueduto, uma das obras mais cara-
terísticas que nos deixaram os romanos e que 
conta com um total de 100 arcos de granito. 
Visita com guia local ao centro histórico, in-
cluindo a catedral, também chamada “Dama 
de las Catedrales”, que preside lá do alto a 
toda cidade. Jantar e alojamento no hotel.
 
6º DIA – SEGÓVIA | CIDADES DE ORIGEM 
Após o pequeno-almoço, início da viagem de 
regresso com almoço livre durante o percurso.
 

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 627€
Suplemento de quarto individual 212€

Inclui: circuito em autocarro; alojamento em ho-
téis de 4*; refeições: 1 almoço e 4 jantares, com 
bebidas incluídas; visitas de meio-dia a Ávila, Va-
lência e Segóvia com guia local (em português ou 
espanhol); entradas: catedrais de Ávila e Segóvia; 
assistente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer servi-
ços não mencionados.

FALLAS DE VALENCIA
18 A 21 MARÇO 
LISBOA | PORTO | FARO | FUNCHAL

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | VALÊNCIA 
Comparência no aeroporto, formalidades de 
embarque e partida para Valência. Desem-
barque, almoço e restante tarde livre. Desfru-
te de Valência: uma sobreposição de culturas, 
onde encontrará vestígios das culturas roma-
na, visigoda, muçulmana e medieval. Prova 
disso são os monumentos tão representati-
vos, como a Lonja de la Seda (declarada pela 
UNESCO Património da Humanidade), La Al-
moina, as Torres de Serranos ou a Catedral. 
Jantar e alojamento no hotel.
 
2º DIA – VALÊNCIA
De manhã, conheça Valência com uma visita 
guiada. Incluímos entrada no planeta subma-
rino do Oceanogràfic, onde poderemos ad-
mirar espécies tropicais do Ártico, e no Mu-
seu do Príncipe Filipe, que apresenta o lema 
"Proibido não tocar, não sentir, não pensar". 
Almoço livre. Tarde livre ou transporte incluí-
dos. Jantar livre. Assista às Fallas de Valência. 
Nesta noite, dedicada a São José, os carros 
com satíricas cenas espalhados pela cidade 
(alguns deles demoraram um ano a ser cons-
truídos) serão incendiados. É o ponto alto das 
Festas de Valência. Alojamento no hotel.
 
3º DIA – VALÊNCIA 
Estada em regime de alojamento e meia-
-pensão (jantar). Dia livre. Sugestão: Aprovei-

te para conhecer a terceira maior cidade de 
Espanha, situada no curso do rio Turia. Alo-
jamento. 
 
4º DIA – VALÊNCIA | CIDADES DE ORIGEM 
Transfer para o aeroporto de Valência. Forma-
lidades de embarque e partida em voo para 
Portugal.
 
Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 715€
Suplemento de quarto individual 160€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Porto ou Faro 
ou Funchal | Valência | Lisboa ou Porto ou Faro 
ou Funchal; taxas de aviação de Lisboa: 28€; 
transfers e circuito em autocarro; 3 noites de alo-
jamento em hotel de 4*; refeições: 1 almoços e 2 
jantares, com água e vinho; entradas: Museu do 
Príncipe Filipe e Oceanogràfic; assistente acom-
panhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de serviço (10€); suplemento de 
partida: Porto: 24€, Faro: 23€, Funchal: 120€ por 
pessoa; quaisquer serviços não mencionados.

CIRCUITOS ESPANHA

FÉRIAS NO  
PAÍS BASCO
28 OUTUBRO A 03 NOVEMBRO 
SETÚBAL | LISBOA | SANTARÉM | COIMBRA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | AREATZA
Saída em direção ao País Basco, com breves 
paragens durante o percurso. Almoço livre. 
Chegada e check-in no hotel. Jantar e aloja-
mento.

2º DIA – AREATZA | BERMEO | AREATZA | 
GUERNICA | AREATZA
Da parte da manhã, visita a Bermeo, uma tí-
pica povoação marinheira, fundada em 1236, 
e que preserva uma grande herança históri-
ca e cultural. Como prova disso, destaca-se 
o seu centro histórico, com uma quantidade 
significativa de monumentos de interesse 
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histórico-artístico, bem como encantadoras 
ruas ladeadas de casas de pescadores com 
reminiscências medievais, praças e o porto 
antigo. Regresso ao hotel para almoço. Visi-
ta a Guernica. Enquadrada na área natural de 
Urdaibai, alberga o lugar onde se realizavam 
as reuniões das Juntas Gerais de Biscaia, 
sob o carvalho conhecido como a “Árvore de 
Guernica”. O seu bombardeamento durante 
a Guerra Civil inspirou a famosa pintura de 
Pablo Picasso. Visita à Casa das Juntas. Re-
gresso ao hotel para jantar e alojamento.

3º DIA – AREATZA | BERGARA | MONDRA-
GON | AREATZA
Pela manhã, visita a Bergara, cujo centro his-
tórico foi declarado Conjunto Monumental em 
2003. Visita à Plaza de San Martin, ao exterior 
da Casa Jáuregi, da Igreja de São Pedro de 
Ariznoa e do edifício da Câmara Municipal. De 
seguida, visita a Mondragón e ao seu bairro 
medieval, cercado por um muro, que inclui a 
Igreja de São João Baptista, o Convento de 
São Francisco, o edifício barroco da Camara 
Municipal e o Palácio de Bañez de Artazubia-
ga. Regresso ao hotel para almoço. Tarde li-
vre, jantar e alojamento.

4º DIA – AREATZA | VITORIA | AREATZA
Manhã livre e almoço no hotel. À tarde, visita 
a Vitória com guia local, onde se destacam o 
Palácio de Montehermoso, o Palácio de Es-
coriaza-Esquivel, a Catedral de Santa Maria, 
a Catedral de Maria Imaculada, o Antigo Hos-
pício, a Casa del Cordón, o Palácio de Ajuria-
-Enea, entre tantas outras igrejas, basílicas e 
conventos de grande interesse. Regresso ao 
hotel. Jantar e alojamento.

5º DIA – AREATZA | SAN SEBASTIÁN | GE-
TARIA | AREATZA
De manhã, visita a San Sebastián. Passeio a 
pé pela cidade com guia local, no qual pode-

rá admirar a sua baía e a Praia da Concha, a 
escultura El Peine del Viento do artista basco 
Eduardo Chillida, a Catedral do Bom Pastor e 
a cidade antiga. Almoço em restaurante. De 
seguida, visita a Getaria, uma encantadora 
vila piscatória. Regresso ao hotel, para jantar 
e alojamento.

6º DIA – AREATZA | BILBAU | GETXO | POR-
TUGALETE | AREATZA
Visita a Bilbau com guia local. Pode admirar-
-se a Basílica de Nossa Senhora de Begoña 
(visita incluída ao seu interior), o Mirador de 
Artxanda, o Bairro de Deusto, o centro his-
tórico e as Sete Ruas, bem como o exterior 
do famoso Museu Guggenheim e o Mercado 
de La Ribera (visita incluída). Almoço em res-
taurante. De tarde, visita panorâmica a Getxo, 
chegada à Ponte de Vizcaya, a partir de onde 
se atravessará o estuário de barco (incluído) 
até Portugalete. Visita ao exterior da Basílica 
de Santa María, à Torre Salazar e ao Convento 
de Santa Clara. Regresso ao hotel para jantar 
e alojamento.

7º DIA – AREATZA | BILBAU | CIDADES DE 
ORIGEM
Manhã livre em Bilbau. Saída em direção às 
cidades de origem, com almoço livre e breves 
paragens durante o percurso.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 535€
Suplemento de quarto individual 173€

Inclui: circuito em autocarro; 6 noites de aloja-
mento em hotel de 3*; regime de pensão com-
pleta; água e vinho às refeições; assistente acom-
panhante; guias locais em Vitoria, San Sebastián 
e Bilbao; entradas: Casa das Juntas; Basílica da 
Begoña em Bilbau; Mercado da Ribeira em Bilbau; 
passeio de barco para Portugalete.

Não inclui: taxa de reserva (10€); guias oficiais 
para as visitas; quaisquer serviços não menciona-
dos.

SOL EM BENIDORM 
17 A 24 NOVEMBRO
LISBOA | SETÚBAL | ÉVORA 

24 A NOVEMBRO A 01 DEZEMBRO
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO | 
AVEIRO 

01 A 08 DEZEMBRO
FARO | BEJA | PORTALEGRE

19 A 26 JANEIRO
AVEIRO | COIMBRA | VISEU | GUARDA

02 A 09 FEVEREIRO
LISBOA | SETÚBAL | GRÂNDOLA | ÉVORA

09 A 16 FEVEREIRO
BRAGA | PORTO | VILA REAL | BRAGANÇA

16 A 23 FEVEREIRO
LISBOA | SANTARÉM | LEIRIA | COIMBRA

23 FEVEREIRO A 02 MARÇO
FUNCHAL

02 A 09 MARÇO
FARO | BEJA | PORTALEGRE

09 A 16 MARÇO
PONTA DELGADA 

17 A 24 MARÇO
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO | VILA 
REAL | VISEU

23 A 30 MARÇO
CASTELO BRANCO | FUNDÃO | COVILHÃ | 
GUARDA

30 MARÇO A 06 ABRIL
FUNCHAL

27 ABRIL A 04 MAIO
VIANA DO CASTELO | BRAGA | PORTO | 
AVEIRO 

1.º DIA – CIDADES DE ORIGEM | MADRID
Almoço livre em circuito. Chegada, jantar em 
restaurante em Madrid. Alojamento em hotel 
nos arredores de Madrid. 

2.º DIA – MADRID | BENIDORM
Visita panorâmica a Madrid. Almoço. Conti-
nuação da viagem para Benidorm. Jantar e 
alojamento em hotel.

3.º DIA – BENIDORM
Dia livre em regime de pensão completa. 

4.º DIA – BENIDORM | ALTEA | VILLAJOYO-
SA | BENIDORM
Visita a Altea, uma das cidades mais encan-
tadoras da Costa Blanca Norte. É uma cida-
de antiga, cheia de caráter, demonstrado na 
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impressionante igreja com azulejos azuis e 
brancos na cúpula. Visita a Villajoyosa, com 
o seu centro histórico amuralhado e com uma 
frente costeira colorida, ocupada por casas 
pintadas de várias cores. Almoço. Tarde livre. 
Jantar e alojamento no hotel. 

5.º DIA – BENIDORM 
Dia livre em regime de pensão completa. 

6.º DIA – BENIDORM | ALICANTE | BENI-
DORM 
Visita a Alicante, cidade que conta com mais 
de 3000 anos de história patente nos vestígios 
deixados por diferentes civilizações. Iniciando 
o nosso passeio a pé a partir do conhecido 
porto, iremos descobrir a zona histórica e o 
local ideal para comprar o famoso torrão de 
Alicante. Regresso ao hotel para almoço. Tar-
de livre. Jantar e alojamento no hotel. 

7º DIA – BENIDORM | TOLEDO
Saída em direção a Toledo. Almoço em bolsa. 
De tarde, visita panorâmica de Toledo, uma 
cidade medieval que encanta logo à primeira 
vista pelo seu centro histórico erguido sobre 
as margens do rio Tejo. Na época medieval 
conviveram ali cristãos, judeus e muçulmanos 
em harmonia por muito tempo. Jantar e aloja-
mento em hotel. 

8º DIA – TOLEDO | PORTUGAL
Regresso a Portugal. Almoço livre em circuito.

Mínimo de 35 pessoas.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo desde 497€
Suplemento de quarto individual 173€

Inclui: circuito em autocarro; 7 noites de aloja-
mento (arredores de Madrid – 1 noite em hotel 3*) 
e (Toledo   - 1 noite em hotel de 3*); (Benidorm 
- 5 noites em hotel 4*); refeições: 6 almoços (in-
clui almoço em bolsa) e 7 jantares, com bebidas 

incluídas; visita panorâmica em Madrid e Toledo; 
visitas com guias locais: Altea, Villajoyosa e Alican-
te; assistente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); quaisquer servi-
ços não mencionados.

CIRCUITOS EUROPEUS

CHARME DE UM ANTIGO 
IMPÉRIO EUROPEU
ITÁLIA - ESLOVÉNIA - CROÁCIA - ÁUSTRIA

23 A 31 MARÇO 
LISBOA

1º DIA – LISBOA | VENEZA | TRIESTE | POR-
TOROZ
Comparência no aeroporto para formalidades 
de embarque e partida com destino a Vene-
za. Chegada, almoço em restaurante e parti-
da para Trieste, cidade principal da região de 
Friuli-Veneza Júlia e historicamente associada 
ao período do governo austríaco. Visita guia-
da à cidade, percorrendo um itinerário espe-
cial dos lugares que ilustram o período áureo 
dos Habsburgos. Partida para Portoroz, na 
Eslovénia. Começa hoje a nossa incursão na 
Ístria, a maior península do Mar Adriático e 
que abrange três países, um verdadeiro pa-
raíso natural e cheio de história. Jantar e alo-
jamento em hotel situado junto ao mar.
 
2° DIA – IZOLA | ROVINJ | PULA | OPATIJA 
Saída em direção a Rovinj, construída na costa 
do Adriático e onde se pode apreciar a Cidade 
Velha. Almoço em restaurante. Continuação 
pa ra Pula, no passado um importante porto 
austríaco e atualmente um importante destino 
turístico. Oportunidade para apreciar uma das 

mais imponentes arenas romanas. Continua-
ção para Opatija, conhecida estância turística 
com elegantes edifícios Art Nouveau e jardins 
sobre o mar. Jantar e alojamento. 
 
3º DIA – OPATIJA | PARQUE NACIONAL DE 
PLITVICE | ZAGREB 
Continuação da viagem para o interior da 
Croácia, ao longo de paisagens típicas dos 
relevos cársicos. Almoço em restaurante. 
Visita aos lagos Plitvice, com guia. O Parque 
Nacional Plitvice é umas das joias naturais 
croatas, classificado como Património Mun-
dial da UNESCO. Continuação para Zagreb. 
Jantar e alojamento.
 
4° DIA – ZAGREB 
Visita à cidade de Zagreb, capital da Croácia 
de origem eslava. Encontra-se dividida em Ci-
dade Alta (a mais antiga) e Cidade Baixa (mais 
comercial). Poderemos apreciar a Catedral de 
Assunção, o edifício religioso mais importan-
te da cidade com vista para a Praça Kaptol, 
o Portão de Pedra e a Igreja de São Marko. 
Almoço em restaurante. Tarde livre. Regresso 
ao hotel para jantar e alojamento.
 
5° DIA – ZAGREB | MARIBOR | GRAZ 
Saída com paragem na cidade eslovena de 
Maribor, com algum tempo livre para usufruir 
do centro histórico desta pacata cidade a seu 
bel-prazer. Chegada a Graz. Almoço livre. Vi-
sita guiada a esta cidade universitária, na qual 
se destacam a antiga fortaleza com a Torre do 
Relógio e o centro histórico com a bela Praça 
Principal. Jantar e alojamento.
 
6° DIA –GRAZ | KLAGENFURT | LIUBLIANA 
Partida bem cedo para visita ao majestoso 
Castelo Eggenberg, o palácio barroco mais 
famoso e importante da Estíria, considerado 
Património Mundial da UNESCO. Saída em 
direção a Klagenfurt, cidade principal de Ca-
ríntia. Almoço em restaurante. Passeio com 
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guia pelo centro histórico, que envolve a Pra-
ça Nova com a Fonte do Dragão, símbolo da 
cidade. Continuação para Liubliana. Jantar e 
alojamento.
 
7° DIA – LIUBLIANA | VENEZA MESTRE
Saída para visita a Liubliana com guia local. 
A pequena capital da Eslovénia é uma cidade 
elegante de aspeto austríaco, com pequenas 
pontes que ligam o centro e monumentos bar-
rocos e Art Nouveau. Almoço em restaurante. 
Partida para a costa eslovena. Paragem para 
visitar, com áudio-guia, as enormes grutas 
de Postojna, que abrigam inclusive uma sala 
de concertos com capacidade para cerca de 
10.000 pessoas! Continuação para a região 
de Veneza. Jantar e alojamento.
 
8° DIA – VENEZA MESTRE
Dia dedicado a uma das mais belas cidades 
de mundo. Passeio, com guia local, pelas 
suas ruas e canais, de onde se observam 
palácios de fachadas esculturais, a Praça e a 
Basílica de S. Marcos, a ponte de Rialto ou 
as cúpulas das igrejas que surgem entre os 
telhados antigos. Almoço livre em Veneza. 
Resto do dia livre para passeios e visitas indi-
viduais. Jantar e alojamento no hotel.
 
9° DIA – VENEZA MESTRE | CIDADES DE 
ORIGEM
Manhã livre. Almoço livre. Transporte para o 
aeroporto. Formalidade de embarque e parti-
da em voo regular com destino à sua cidade 
de origem.
  
Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.507€
Suplemento de quarto individual 242€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Veneza | Lisboa; 
8 noites de alojamento em hotéis de 4*; visitas 
guiadas em: Triestre, Rovijn e Pula, Lagos Plitvice, 
Zagreb, Graz, Palácio de Eggenberg, Klagenfurt, 
Ljubjana e Veneza; entradas: Palácio Eggenberg; 
Lagos Plitvice; Grutas Postojna (com áudio-guia); 
transfer em barco de Veneza Mestre para Veneza | 
Praça de S. Marcos e regresso; refeições: 6 almo-
ços e 8 jantares; assistente acompanhante; taxas 
de aviação de Lisboa: 42€; bebidas às refeições; 
seguro de viagem.

Não inclui:  taxa de reserva (10€); quaisquer 
serviços não mencionados; taxas de cidade (por 
pessoa/por noite) a pagar localmente: Portorož 
2,50€, Opatja: 0€; Zagreb: 1,10€; Graz:1,50€; Lju-
bjana: 2,50€ e Veneza Mestre/Monastier di Trevi-
so: 1,00€.

ESPECIAL TURQUIA 
MÁGICA
30 MARÇO A 06 ABRIL
LISBOA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | ISTAMBUL 
Comparência no aeroporto, formalidades de 
embarque e partida para Istambul, a grande 
cidade onde a Ásia e a Europa se tocam. Che-
gada e transfer para o hotel. Jantar e aloja-
mento.

2º DIA –  ISTAMBUL 
Dia dedicado Istambul, cujo centro historico é 
considerado Património da Humanidade pela 
UNESCO, pelos seus importantes monumen-
tos e ruínas históricas. De manhã visita da 
antiga pista de corridas, o Obelisco Egípcio, 
a Fonte Germânica, a Coluna Serpentina e a 
maravilhosa Mesquita Azul. Uma das mara-
vilhas mais representativas e simbólicas de 
Istambul: a Basílica, posteriormente converti-
da em Mesquita de Santa Sofia, com os mais 
belos mosaicos Bizantinos do mundo. Almo-
ço em restaurante. À tarde visita ao grandioso 
Palácio de Topkapi, que foi construído pelo 
Sultão Mehmet e de onde durante séculos, 
se governava todo o império Otomano. Con-
tinuação para o bazar egípcio, um autêntico 
mercado de especiarias onde a fusão de co-
res e odores nos extasia.  Regresso ao para 
jantar e alojamento no hotel.

3º DIA – ISTAMBUL | CAPADÓCIA 
De manhã passeio de barco pelo estreito de 
Bósforo, o qual simboliza a linha que separa 
a Europa da Ásia. Haverá oportunidade de 
ver lindas casas de madeira denominadas lo-
calmente por “Yali” e os palácios dos Sultões 
Otomanos. Continuação em direção ao Gran-
de Bazar, que foi construído pelos otomanos 
no séc. XV e que possui mais de 4000 lojas no 

seu interior. Algum tempo livre para passear 
nas vielas com grandes variedades de produ-
tos orientais. Almoço em restaurante. Partida 
para o aeroporto. Formalidades de embarque 
para voo com destino à Capadócia. Chega-
da e transfer até ao hotel, com uma paragem 
para pausa e compras de produtos locais. 
Jantar e alojamento no hotel. 

4º DIA – REGIÃO DA CAPADÓCIA (VALE DE 
PASABAG | VALE DE GÖREME | UÇHİSAR | 
VALE DE DERBENT)
Pequeno-almoço no hotel. Dia dedicado à 
visita desta fantástica região, única no mun-
do. Nota: Faremos caminhadas pelos belos 
vales de Capadócia e passaremos momen-
tos inesquecíveis. Os caminhos são de di-
ficuldade fácil a moderada, mas requerem 
calçado adequado. Durante o percurso pela 
“paisagem lunar” de Capadócia podemos ad-
mirar a paisagem e obter fotos interessantes 
como recordação. Começaremos pelo Vale 
de Goreme, com as suas igrejas rupestres 
com pinturas dos séculos X e XI. Continua-
ção para visita à aldeia troglodita de Uçhisar, 
passando depois pelo vale de Paşabag, com 
suas chaminés que parecem saídas de con-
tos de fadas – não é por acaso que são as 
mais espetaculares da Capadócia. Almoço. 
Visita do vale de Derbent com suas curiosas 
formações naturais. No final teremos tempo 
para conhecer trabalhos artesanais da tape-
çaria turca. Regresso para jantar e alojamento 
no hotel.

5º DIA – CAPADÓCIA | SARATLI | KONYA 
Pequeno-almoço. Partida para a antiga ca-
pital do império Seldjucida - Konya. Durante 
o percurso, visita a à cidade subterrânea de 
Saratli, construída pelas comunidades cris-
tãs para se protegerem dos ataques árabes. 
Continuação para visita a um Caravanserail, 
fortificação imponente utilizada para proteção 
e abrigo dos comerciantes e viajantes. Che-
gada a Konya e almoço. Visita do antigo con-
vento dos derviches rodopiantes  e o conhe-
cido Museu e Mausoleu de Mevlana. Check-in 
no hotel para jantar e alojamento.

6º DIA – KONYA | PAMUKKALE
De manhã partida para Pamukalle. Vista à dis-
tância, o panorama lembra um manto de al-
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godão, daí o seu nome “Pamukkale” que tra-
duzido significa “Castelo de Algodão”. Uma 
autêntica “Obra da Natureza” constituída por 
várias nascentes de águas quentes e calcá-
rias que, com os seus sedimentos, formaram 
piscinas. Uma paisagem a não perder e que 
o vai envolver durante estes dias. Visita ainda 
às ruínas da necrópole de Hierapolis, famosa 
pela riqueza artística dos túmulos e sarcófa-
gos. Almoço entre visitas. Jantar e alojamento 
no hotel.

7º DIA - PAMUKKALE | EFESO | ESMIRNA 
Pequeno-almoço. Saída para Éfeso. Visita 
desta antiga cidade dedicada à Deusa Arte-
misa. Destaque para a Biblioteca de Celso, 
Templo de Adriano, Teatro e Casa de Banho 
pública. Almoço. Depois de algum tempo 
para fotos, continuação para a visita à Casa 
da Virgem Maria. Acredita-se que Nossa Se-
nhora terá vivido aqui os últimos anos da sua 
vida. A casa, convertida numa pequena ca-
pela, é hoje um lugar de peregrinação para 
os cristãos e é, igualmente, um local sagrado 
para os turcos. Continuação para o Esmirna, 
a terceira maior cidade da Turquia, com pa-
ragem num centro de peles para apreciar os 
produtos locais. Jantar e alojamento no hotel.

8º DIA – ESMIRNA | ISTAMBUL | LISBOA
Pequeno-almoço. Transporte para o aeropor-
to de Esmirna. Assistência nas formalidades 
de embarque e saída para Istambul. Chega-
da, novas formalidades de embarque e parti-
da com destino a Lisboa. Chegada e fim dos 
nossos serviços. 

Mínimo de 25 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.253€
Suplemento de quarto individual 185€

Inclui: passagens aéreas Lisboa | Istambul, Istam-
bul| Capadócia e Esmirna | Istambul | Lisboa; 7 
noites de alojamento em hotéis de 5* e 4*; 13 re-
feições: 6 almoços e 7 jantares; água às refeições; 
circuito em autocarro; guia local em português (ou 
espanhol); assistente acompanhante; entradas 
onde mencionado; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às re-
feições (excepto água); excursões opcionais;  visto 
para entrada na Turquia, a pagar localmente (cer-

ca de 15€) ou obtido em https://www.evisa.gov.tr/
en/; quaisquer serviços não mencionados.

ESPECIAL TURQUIA 
CONFLUÊNCIA DE 
CULTURAS
ISTAMBUL – ANKARA – CAPADÓCIA – 
KONYA – PAMUKKALE – ÉFESOS - ES-
MIRNA

13 A 21 ABRIL
LISBOA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | ISTAMBUL 
Comparência no aeroporto, formalidades de 
embarque e partida com destino a Istambul. 
Chegada a Istambul, a grande cidade onde a 
Ásia e a Europa se tocam, transfer para o ho-
tel. Jantar e alojamento.

2º DIA –  ISTAMBUL 
Dia dedicado Istambul, cujo centro historico é 
considerado Património da Humanidade pela 
UNESCO, pelos seus importantes monumen-
tos e ruínas históricas. De manhã visita da 
antiga pista de corridas, o “Obelisco Egípcio”, 
a “Fonte Germânica”, a “Coluna Serpentina” 
e a maravilhosa “Mesquita Azul”. Uma das 
maravilhas mais representativas e simbólicas 
de Istambul: a Basílica, posteriormente con-
vertida em Mesquita de “Santa Sofia”, com 
os mais belos mosaicos Bizantinos do mun-
do. Almoço em restaurante. À tarde visita ao 
grandioso “Palácio de Topkapi”, que foi cons-
truído pelo Sultão Mehmet e de onde durante 
séculos, se governava todo o império Otoma-
no. Continuação para o bazar egípcio, um au-
têntico mercado de especiarias onde a fusão 
de cores e odores nos extasia.  Regresso ao 
para jantar e alojamento no hotel.

3º DIA – ISTAMBUL | ANKARA
De manhã passeio de barco pelo estreito de 
Bósforo, o qual simboliza a linha que separa 
a Europa da Ásia. Haverá oportunidade de 
ver lindas casas de madeira denominadas lo-
calmente por “Yali” e os palácios dos Sultões 
Otomanos. Continuação em direção ao Gran-

de Bazar, que foi construído pelos otomanos 
no séc. XV e que possui mais de 4000 lojas 
no seu interior. Algum tempo livre para pas-
sear nas vielas com grandes variedades de 
produtos orientais. Almoço em restaurante. 
Partida para Ankara de autocarro, passando 
pela ponte intercontinental de Istambul. Che-
gada à capital do país.  Jantar  e alojamento 
no hotel.

4º DIA – ANKARA | CAPADÓCIA
Após o pequeno-almoço visita ao mausoleu 
de Ataturk - fundador da República Turca, 
seguido de visita do Museu das Civilizações 
de Anatólia, onde se encontram importantes 
achados paleolíticos, neolíticos, hititas, frígios 
e do Reino de Urartu. É o verdadeiro epicen-
tro desta confluência de culturas a que assis-
timos nesta viagem e que nos obriga a olhar, 
a aprender e a respeitar o passado. Depois da 
visita a este tesouro teremos o almoço. Con-
tinuação da viagem até chegar à Capadócia 
com paragem para pausa e compras. Jantar 
e alojamento no hotel. 

5º DIA – REGIÃO DA CAPADÓCIA (VALE DE 
PASABAG | VALE DE GÖREME | UÇHİSAR | 
ÖZKONAK | VALE DE DERBENT)
Pequeno-almoço no hotel. Dia dedicado à 
visita desta fantástica região, única no mun-
do. Nota: Faremos caminhadas pelos belos 
vales de Capadócia e passaremos momentos 
inesquecíveis. Os caminhos são de dificulda-
de fácil a moderada, mas requerem calçado 
adequado. Durante o percurso pela “paisa-
gem lunar” de Capadócia podemos admirar 
a paisagem e obter fotos interessantes como 
recordação. Começaremos pelo Vale de Go-
reme, com as suas igrejas rupestres com pin-
turas dos séculos X e XI. Continuação para 
visita à aldeia troglodita de Uçhisar, passan-
do depois pelo vale de Paşabag, com suas 
chaminés que parecem saídas de contos de 
fadas – não é por acaso que são as mais es-
petaculares da Capadócia. Almoço. Visita do 
vale de Derbent com suas curiosas forma-
ções naturais. Depois entraremos na cidade 
subterrânea de Özkonak, construída pelas 
comunidades cristãs para se protegerem dos 
ataques árabes. No final teremos tempo para 
conhecer trabalhos artesanais da tapeçaria 
turca. Regresso para jantar e alojamento no 
hotel.

6º DIA – CAPADÓCIA | KONYA | PAMUKKA-
LE
Pequeno-almoço. Partida para a antiga capi-
tal do império Seldjucida - Konya. Durante o 
percurso, visita de um Caravanserail, fortifica-
ção imponente utilizada para proteção e abri-
go dos comerciantes e viajantes. Chegada a 
Konya e visita do antigo convento dos der-
viches rodopiantes e o conhecido Museu e 
Mausoleu de Mevlana.  Almoço. Continuação 
da viagem em direção a Pamukkale. Chegada 
ao hotel. Jantar e alojamento.

7º DIA – PAMUKKALE
Manhã dedicada a Pamukalle. Vista à distân-
cia, o panorama lembra um manto de algo-
dão, daí o seu nome “Pamukkale” que tra-
duzido significa “Castelo de Algodão”. Uma 
autêntica “Obra da Natureza” constituída por 
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várias nascentes de águas quentes e calcá-
rias que, com os seus sedimentos, formaram 
piscinas. Uma paisagem a não perder e que 
o vai envolver durante estes dias. Visita ainda 
às ruínas da necrópole de Hierapolis, famosa 
pela riqueza artística dos túmulos e sarcófa-
gos. Almoço e tarde livre. Jantar e alojamento.

8º DIA - PAMUKKALE | EFESO | ESMIRNA 
Pequeno-almoço. Saída para Éfeso. Visita 
desta antiga cidade dedicada à Deusa Arte-
misa. Destaque para a Biblioteca de Celso, 
Templo de Adriano, Teatro e Casa de Banho 
pública. Almoço. Depois de algum tempo 
para fotos, continuação para a visita à Casa 
da Virgem Maria. Acredita-se que Nossa Se-
nhora terá vivido aqui os últimos anos da sua 
vida. A casa, convertida numa pequena ca-
pela, é hoje um lugar de peregrinação para 
os cristãos e é, igualmente, um local sagrado 
para os turcos. Continuação para o Esmirna, 
a terceira maior cidade da Turquia, com pa-
ragem num centro de peles para apreciar os 
produtos locais. Jantar e alojamento no hotel.

9º DIA – ESMIRNA | ISTAMBUL | LISBOA
Pequeno-almoço. Transporte para o aeropor-
to de Esmirna. Assistência nas formalidades 
de embarque e saída para Istambul. Chega-
da, novas formalidades de embarque e parti-
da com destino a Lisboa. Chegada e fim dos 
nossos serviços. 

Mínimo de 25 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.242€
Suplemento de quarto individual 181€

Inclui: passagens aéreas Lisboa | Istambul | Lis-
boa e Esmirna | Istambul; 8 noites de alojamen-
to em hotéis de 5* e 4*; refeições: 7 almoços e 8 
jantares; água às refeições; circuito em autocarro; 
guia local em português (ou espanhol); assistente 
acompanhante; entradas onde mencionado; se-
guro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às re-
feições (excepto água); excursões opcionais; visto 
de entrada na Turquia, a pagar localmente (cerca 
de 15€) ou obtido previamente em https://www.
evisa.gov.tr/en/; quaisquer serviços não mencio-
nados.

CAPITAIS DE SONHO  
E ROMANCE
BUDAPESTE - VIENA - BRATISLAVA - PRAGA

14 A 20 ABRIL
LISBOA | PORTO | FARO
 
1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | BUDAPES-
TE
Comparência no aeroporto, formalidades de 
embarque e partida para Budapeste. Chega-
da e transporte para o hotel. Check-in. Jantar 
e alojamento em hotel.
 
2º DIA – BUDAPESTE 
De manhã, visita a Budapeste. Visitaremos o 
lado de Buda, com entrada incluída na Igreja 

Matias. Conheceremos ainda o bairro do Cas-
telo, a Avenida Andrassy, a Catedral de Santo 
Estêvão, o Bastião dos Pescadores (paragem 
para fotografia) e a Sinagoga (exterior), onde 
faremos uma breve paragem. Almoço em 
restaurante. Restante tempo livre. No final da 
tarde regresso ao hotel. Saída para um dos 
restaurantes mais belos da cidade: o “Callas”. 
Aqui os cantores da Ópera cantam durante o 
seu jantar. Aprecie um quarteto de cordas e 
um pianista que tocam durante a noite as me-
lodias clássicas de sempre. Desfrute de uma 
noite única de sonho e romance. Regresso ao 
hotel. Alojamento.
 
3º DIA – BUDAPESTE | VIENA
De manhã visita ao lado Peste. Visita guiada 
ao Parlamento de Budapeste, um monumento 
grandioso, imponente e cheio de história. Visi-
ta ainda ao Mercado Central. Almoço especial 
a bordo de um barco na "Rainha do Danúbio".  
Aprecie o perfil urbano único que a cidade 
oferece a bordo de um cruzeiro que navega 
nas águas deste majestoso rio, de onde terá 
uma perspetiva única do Parlamento. Após 
o almoço, partida para Viena. Chegada para 
check-in no hotel. Jantar em restaurante. Alo-
jamento.
 
4º DIA – VIENA 
Após o pequeno-almoço, conheça este mí-
tico e rico destino cheio de palácios, igrejas 
e ruas que nos transportam para a sua épo-
ca de ouro. Visita panorâmica à cidade, com 
guia local, passando pela Ópera, pela Aveni-
da Ring com os seus monumentos, pela casa 
Hundertwasser (para uma imperdível foto) e 
pelo Castelo Belvedere (onde faremos outra 
paragem para fotos nos seus belíssimos jar-
dins). Almoço em restaurante. Visita ao Pa-
lácio Schönbrunn – morada da Casa Real e 
residência da mais famosa imperatriz de to-
dos os tempos. Algum tempo livre antes do 
regresso ao hotel para jantar. Aproveite a noi-
te para dar um passeio a pé, pois terá algum 
tempo livre a seu bel-prazer. Viva Viena! 
 
5º DIA – VIENA | BRATISLAVA | PRAGA 
Partida para Bratislava, capital da Eslováquia. 
Esta pacata capital europeia possui um pe-

queno, mas interessante centro histórico. A 
capital da República Eslovaca antigamente 
era a capital de toda a Hungria. A cidade si-
tua-se na margem do Danúbio. O seu centro 
até hoje testemunha a sua importância: pa-
lácios da antiga nobreza húngara, casa resi-
dencial de Franz Liszt, de Mozart, entre ou-
tros. Foi aqui que o rei Matias, no séc. XV, teve 
um papel notável no Renascimento húngaro e 
fundou a Faculdade Histropolitana – uma das 
mais importantes da Europa Central. Breve 
passeio pelo centro com guia local. Almo-
ço em restaurante. Continuação para Praga, 
onde chegará para o jantar e alojamento em 
hotel 4*.
 
6º DIA – PRAGA 
De manhã, começaremos o tour totalmente 
pedonal pelo bairro do Castelo de Hradşany. 
Veremos parte da Catedral de S. Vito e pas-
saremos pelo interior da Ruela de Ouro. De 
seguida continuaremos pelo bairro chamado 
Lado Pequeno e veremos a muito conhecida 
imagem do Menino Jesus de Praga. Atraves-
saremos uma das mais belas e ricas pontes 
pedonais do mundo: a Ponte de Carlos. A 
visita pedonal termina na praça principal da 
Cidade Velha, onde se encontra o mais antigo 
relógio astronómico do mundo. Almoço numa 
cervejaria tradicional. Depois terá algum tem-
po livre para desfrutar deste encantador cen-
tro histórico, cheio de lojas, motivos de inte-
resse e recordações. Ao fim da tarde regresso 
ao hotel de autocarro, para depois assistir a 
um espetáculo fascinante de Teatro Negro. 
Regresso ao hotel para jantar e alojamento. 
 
7º DIA – PRAGA | CIDADES DE ORIGEM
Manhã parcialmente livre. Almoço livre. Trans-
porte para o aeroporto. Formalidades de em-
barque e viagem de regresso a Portugal. 
 
Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.508€
Suplemento de quarto individual 399€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Porto ou Faro| 
Budapeste e Praga | Lisboa ou Porto ou Faro; ta-
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xas de aviação de Lisboa (41€); 6 noites de aloja-
mento em hotéis de 4*; refeições: 5 almoços e 6 
jantares; água às refeições; cruzeiro no Danúbio; 
visitas com guias locais em: Budapeste, Bratislava, 
Viena e Praga; entradas: Castelo Hradčany, Cate-
dral de S. Vito e Rua do Ouro em Praga, Palácio de 
Schönbrunn, em Viena, Parlamento e Igreja Ma-
tias, em Budapeste; ingresso para os espetáculos: 
Teatro Negro (Praga), concerto de valsas  (Viena) e 
assistência ao concerto no “Callas” (Budapeste); 
serviço de auriculares; assistente acompanhante; 
seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às re-
feições (exceto no segundo jantar em Budapeste 
e a bordo do cruzeiro no Danúbio); suplementos 
aéreos para saída do Porto: (23€) e de Faro (23€); 
quaisquer serviços não mencionados.

HUNGRIA: BUDAPESTE, 
LAGO BALATON E 
ENCANTOS TERMAIS
16 A 21 ABRIL 
LISBOA | PORTO | FARO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | BUDAPES-
TE
Comparência no aeroporto para formalidades 
de embarque e partida com destino a Buda-
peste. Chegada e transporte para check-in no 
hotel. Jantar em restaurante com folclore tra-
dicional da Hungria. Alojamento.
 
2º DIA – BUDAPESTE  
Visita ao centro monumental de Budapes-
te, passando por ambos os lados da cidade 
(Buda e Peste), com especial destaque para o 
Mercado Central, a Basílica de Santo Estêvão 
(exterior), o Monte S. Gerardo (paragem para 
fotos), a Ponte das Correntes, a Igreja Matías 
(entrada não incluída), o Bastião dos Pesca-
dores (exterior) e edifício da Ópera, conside-
rada uma das mais bonitas da Europa.  Tempo 
para almoço livre, entre visitas para que possa 
apreciar a gastronomia local (pararemos num 
local onde haja várias opções). Visita ao Par-
lamento de Budapeste, um dos monumentos 
mais imponentes da Europa. Entrada no des-
lumbrante edifício histórico das Termas Gél-
lert que foi construído em 1918. Permanência 
de 2 horas (tempo máximo) com acesso ao 
balneário termal para relaxar como um verda-
deiro budapestino numa envolvente palacia-
na. Regresso ao hotel ao final da tarde. Jantar 
e alojamento no Hotel.
 
3º DIA – BUDAPESTE | EGER | TERMAS DE 
MISKOLCTAPOLCA | BUDAPESTE  
Saída com destino a Eger, uma cidade histó-
rica no Norte da Hungria, conhecida pelo seu 
castelo, edifícios barrocos e vinhos tintos. Al-
moço com prova de vinhos em restaurante. 
Ingresso nas únicas (e incríveis) termas Mis-
kolctapolca, que estão situadas numas gru-
tas moldadas pela água ao longo de milhares 
de anos. Um banho nesta caverna única na 
Europa é considerado um “tesouro” pelas 
suas propriedades terapêuticas e temperatu-
ra amena da água. Sem dúvida a não perder! 
(tempo de permanência 2/3 horas). Regresso 
ao hotel para jantar e alojamento. 
 

4º DIA – BUDAPESTE | (AS BELEZAS DO) 
LAGO BALATON | TIHANY | BUDAPESTE
De manhã partida para o Lago Balaton. Ca-
minhe ao longo do Passeio Tagore com vis-
tas de encantos, aprecie o Anna Grand Hotel 
conhecido pelos seus bailes míticos. Visite 
ainda a nascente de água mineral que se en-
contra em frente do Hospital de Cardiologia, 
o maior de toda a Hungria dispondo de 427 
camas. Continuação para Tihany de onde po-
derá deslumbrar uma espetacular paisagem 
do Lago Balaton. Visita (exterior) ao mosteiro 
beneditino. Almoço. Tempo livre na pacata e 
pitoresca localidade de Tihany para relaxar, 
caminhar, tomar um café ou adquirir algumas 
recordações. Regresso ao hotel para jantar e 
alojamento.
 
5º DIA: BUDAPESTE | SZENTENDRE | VISE-
GRAD | BUDAPESTE 
Partida para Szentendre (Santo André), uma 
aldeia típica húngara situada na margem do 
rio Danúbio. Nesta simpática aldeia pode-
rá conhecer o artesanato húngaro (como os 
famosos ovos pintados à mão), beber um 
café nas suas agradáveis esplanadas ou vi-
sitar alguma das várias igrejas ortodoxas, 
galerias ou museus existentes. Continuação 
para Visegrad, antiga sede real da Hungria 
e onde a partir desta fortaleza medieval se 
pode contemplar a famosa vista da “Curva do 
Danúbio” (geograficamente uma curva muito 
fechada que o rio faz saindo dos montes an-
tes de entrar em Budapeste). Uma excelente 
oportunidade para belas fotos! Almoço in-
cluído durante as visitas em Restaurante de 
ambiente medieval. Um momento que o fará 
viajar no tempo: assista a um torneio com os 
Cavaleiros da Ordem de S. Jorge. Breve visita 
a Visegrad antes do regresso a Budapeste. 
À noite junte-se a um passeio de barco pelo 
rio Danúbio, o que lhe permitirá obter uma 
imagem totalmente diferente e de encanto 
de Budapeste, a Rainha do Danúbio. Jantar 
a bordo. Regresso para alojamento no hotel. 
 
6º DIA – BUDAPESTE | CIDADES DE ORI-
GEM
Manhã e almoço livres. Transporte para o ae-
roporto e regresso a Portugal. Chegada e fim 
desta inesquecível viagem pela Hungria e os 
seus encantos.
 

Mínimo de 25 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.184€
Suplemento de quarto individual 229€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Porto ou Faro 
| Budapeste | Lisboa ou Porto ou Faro; taxas de 
avião de Lisboa: 48€; circuito em autocarro; 5 
noites de alojamento em hotel 4*; 8 refeições, in-
cluindo um jantar de folclore, um jantar a bordo 
no Danúbio (com bebidas incluídas) e um almoço 
medieval em Visegrad; prova de vinhos locais; en-
trada no Parlamento de Budapeste; entradas em 
duas estâncias termais (Gellért e Miskolctapolca); 
ingresso para assistir ao torneio medieval; passeio 
de barco noturno pelo rio Danúbio; guias local em 
português (ou espanhol); assistente acompanhan-
te; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); suplemento aé-
reo de Porto e Faro: 24€ por pessoa; quaisquer 
serviços não mencionados.

REPÚBLICA CHECA, 
TERRA DE HISTÓRIAS  
// NOVIDADE

22 A 28 DE ABRIL 
LISBOA | PORTO | FARO 

1º DIA – CIDADE DE ORIGEM | PRAGA 
Comparência no aeroporto, formalidades de 
embarque com o assistente INATEL. Partida 
com destino a Praga. Chegada e transporte 
para o hotel. Check-in. Jantar e alojamento 
em hotel 4*.
 
2º DIA – PRAGA
Visita de dia inteiro à “mágica cidade das 
cem torres”. Com uma arquitetura surpreen-
dente que o transporta para o mundo dos 
contos de fada, em Praga verá pontes e 
mais pontes, castelos, ruelas em zigue-za-
gue e um rio que atravessa esta cidade má-
gica. Praga é considerada uma das cidades 
mais bonitas da Europa e do mundo. Entrada 
no Castelo de Praga e Catedral de S. Vito. 
Passagem pelo bairro de Mala Strana (bair-
ro histórico do séc. XVIII admiravelmente 
conservado), Stare Mesto (cidade velha), re-
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lógio astronómico, Ponte Carlos e Igreja do 
Menino Jesus de Praga. Almoço no centro. 
Restante tempo livre antes do jantar e aloja-
mento no hotel. 
 
3º DIA – PRAGA | KUTNA HORA | SEDLEC 
| PRAGA 
De manhã partida para Kutna Hora, cidade 
possuidora de património da Humanidade da 
UNESCO. Visita da cidade velha incluindo a 
catedral de Santa Bárbara. Foram necessá-
rios 500 anos de obras para que a catedral da 
padroeira dos mineiros (que extraíam prata) 
fosse finalizada. Uma jóia do gótico tardio e 
um monumento lindo e imponente sob qual-
quer ângulo. Continuação para visita à Casa 
Dacicky que nos mostra, num só lugar, todos 
os monumentos checos inscritos na UNES-
CO. Almoço em restaurante. Continuação 
para Sedlec para visitar a catedral de N. Sra. 
da Assunção e de S. João Baptista (Patrimó-
nio da UNESCO). Regresso a Praga a tempo 
de embarcar num cruzeiro noturno pelo rio 
Moldava com jantar a bordo. Regresso ao ho-
tel para alojamento.
 
4º DIA – PRAGA | CESKY KRUMLOV
Dia da Liberdade. Faremos o check-out 
de Praga e partiremos em direção a Cesky 
Krumlov. Visita do centro histórico declarado 
património da UNESCO. Conhecida por ser 
uma das mais belas cidades da República 
Checa. Assemelha-se a uma pequena Praga, 
com um castelo desproporcional face à sua 
dimensão. Entrada no castelo. Curiosidade: 
No fosso do castelo vivem ursos. Almoço em 
restaurante. Tempo livre. Jantar medieval no 
hotel de 4* e alojamento.
 
5º DIA - CESKY KRUMLOV | HOLASOVICE 
| PILSEN 
Após o pequeno-almoço visita à pequena al-
deia histórica de Holasovice (Património da 
UNESCO). Holasovice é um exemplo excecio-
nalmente completo de uma aldeia tradicional 
da Europa Central num admirável estado de 
conservação. Tem um grande número de edi-
fícios notáveis dos séculos XVIII e XIX, cons-
truídos no estilo nativo chamado "barroco 

popular do sul da Boémia". A aldeia manteve 
o seu traçado original que remonta à Idade 
Média. Visita a um museu agrícola. Continua-
ção para Pilsen para almoço numa cervejaria 
típica - com visita. Visita a Pilsen, conhecida 
como cidade da cerveja. Jantar e alojamento 
em hotel de 4*.
 
6º DIA – PILSEN | KARLOVY VARY | PIL-
SEN
De manhã partida para a famosa estação ter-
mal de Karlovy Vary. Aqui Goethe, Beethoven, 
Strauss, Kafka e muitas outras personalida-
des célebres fizeram tratamentos termais em 
tempos idos. 
Visita guiadas à cidade antes do passeio em 
funicular para a Torre de Observação Diana. 
Almoço. De tarde é tempo de visitar o museu 
Becherovka, com degustação do famoso licor 
que ali se produz à base de ervas e especia-
rias desde 1807. Regresso a Pilsen para jantar 
e alojamento.
 
7º DIA – PILSEN | KARLSTEJN | PRAGA | 
REGRESSO
Check-out e partida para Karlstejn. Visita ao 
castelo da localidade fundado em 1348 pelo 
imperador Carlos IV e Rei da Boémia. A re-
construção deste monumento atravessou 
vários estilos arquitetónicos. Aqui também 
se encontra a maior capela de Santa Cruz do 
mundo e foi o local escolhido pelo imperador 
para guardar as jóias da coroa, o tesouro real 
e a sua coleção de relíquias santas. Tempo 
livre. Transporte para o aeroporto. Formalida-
des de embarque para viagem de regresso a 
Portugal. 

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.479€
Suplemento de quarto individual 250€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Porto ou Faro | 
Praga | Lisboa ou Porto ou Faro; 6 noites de alo-
jamento em hotéis de 4*; circuito em autocarro; 
refeições: 5 almoços e 6 jantares (incluindo um 
a bordo do cruzeiro e outro medieval); cruzeiro 
no Moldava; entradas: Castelo Hradčany e Cate-

dral de São Vito, em Praga; Casa Dacicky House, 
Kutna Hora; Castelo de Cesky Krumlov, Museu de 
Holasovice; cervejaria com prova, em Pilsen; funi-
cular Karlovy Vary - Torre de Observação Diana; 
Museu Becherovka com prova; Castelo de Karls-
tejn (visita em inglês); visitas: Praga, Kutna Hora e 
Sedlec (em português); Cesky Krumlov e Karlovy 
Vary (em espanhol); Pilsen (em inglês); taxas de 
aviação de Lisboa (40€); assistente acompanhan-
te; seguro de viagem;

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às refei-
ções; suplementos aéreos saída do Porto ou Faro 
(24 euros por pessoa); quaisquer serviços não 
mencionados, como bagageiros, telefonemas, ta-
xas de cidade, etc.

SEGREDOS DA 
BULGÁRIA E ROMÉNIA  
// NOVIDADE

23 A 30 ABRIL 
LISBOA

1º DIA - LISBOA | SÓFIA 
Comparência no aeroporto, formalidades de 
embarque e partida com destino a Sófia, ca-
pital da Bulgária, centro cultural e político do 
país. Transporte para o hotel. Tempo livre para 
se ambientar e ficar com as primeiras impres-
sões da capital da Bulgária ou descansar um 
pouco. Jantar e alojamento em hotel de 4*.
 
2º DIA - SÓFIA | RILA | PLOVDIV
Após o pequeno-almoço, visita à cidade de 
Sófia com destaque para a Praça Sveta Ne-
delia, Rotunda de São Jorge, Teatro Nacional, 
Praça Alexander Batenberg e Palácio Real, 
Igreja Russa de S. Nicolau, Catedral de Ale-
xander Nevski e a antiga Basílica de Santa 
Sofia. Almoço em circuito. Partida da capital 
búlgara para o Mosteiro de Rila (Património 
da Humanidade), construído no coração da 
montanha. Este importante mosteiro foi fun-
dado pelo monge Ivan Rilski no século X e, 
desde a sua criação, tem sido o centro histó-
rico da cultura nacional búlgara. Visita ao mu-
seu e à igreja. Continuação até Plovdiv. Jantar 
com espetáculo de folclore búlgaro, conheci-
do pelos seus belos trajes. Pernoita no hotel. 
 
3º DIA - PLOVDIV | KAZANLAK | SHIPKA | 
VELIKO TARNOVO
De manhã visita a Plovdiv.  Visita panorâmi-
ca do centro histórico, um autêntico museu 
de arquitetura antiga e decoração búlgaras, 
admirando as velhas ruelas, as casas de ma-
deira coloridas, as mansões com jardins flori-
dos, os bazares de artesanato e as ruínas das 
fortificações do passado. Visita do Museu Et-
nográfico, do Teatro Romano e da Igreja de 
Constantino e Helena. Partida para o famoso 
Vale das Rosas, uma bela região onde a rosa 
damascena é cultivada e onde é obtido 70% 
do óleo de rosa utilizado em perfumaria. Visi-
ta da réplica exata de um Túmulo Trácio e do 
Museu Etnográfico, em Kazanlak. Saída para 
visita ao templo ortodoxo russo em Shipka, 
onde os exércitos russo e turco escreveram 
uma página sangrenta da sua história.
Almoço. Atravessando uma passagem na 
cordilheira dos Balcãs chegaremos a Veliko 
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Tarnovo. Visita da colina Tsarevets, na qual 
se encontra o recinto medieval amuralhado 
desta cidade, capital do país na Idade Média. 
Visitaremos a Pequena Porta, a Muralha Sul, 
a Torre de Baldoin e o Palácio do Patriarca. 
Jantar e alojamento no hotel. 
 
4º DIA - VELIKO TARNOVO | ARBANASI | 
RUSSE | BUCARESTE  
De manhã, visita de Arbanasi, local da re-
sidência de verão dos reis búlgaros e que 
possui bonitas casas de famílias abastadas. 
Visita ainda da igreja da Natividade em Arba-
nasi. Saída para Russe para almoço em res-
taurante. Saída em direção à Roménia, atra-
vessando o Danúbio pela “Ponte da Amizade” 
de Giurgiu-Ruse. Mudança de autocarro e 
encontro com o guia acompanhante romeno 
com o qual seguirá viagem até ao final do cir-
cuito. Chegada a Bucareste. Jantar em res-
taurante típico. Alojamento em hotel de 4* em 
Bucareste.
 
5º DIA – BUCARESTE | SINAIA | BRAN | 
BRASOV 
Saída para Sinaia, a “Pérola dos Cárpatos”, 
cidade que se encontra perto das Montanhas 
Bucegi. Apesar do mosteiro de Sinaia datar 
do século XVII, Sinaia só ganhou fama dois 
séculos depois quando passou a albergar a 
residência de verão do primeiro rei romeno 
Carol I. Visita ao incrível Castelo das Peles, 
mandado construir pela família Hohenzollern 
Sigmaringen, que constitui um exemplo de 
estilo arquitetónico alemão. Continuação para 
Bran. Visitaremos o Castelo Bran, uma forta-
leza medieval, conhecida em todo o mundo 
por ser a casa do Conde Drácula. Almoço 
em restaurante, seguido de partida para uma 
das cidades mais visitadas da Roménia: Bra-
sov. Visita ao centro histórico e panorâmica 
da cidade, incluindo à famosa Igreja Negra, 
a maior igreja gótica da Roménia. Cercada 
pelos picos dos Cárpatos do Sul e repleta de 
belos exemplares da arquitetura gótica, bar-
roca e renascentista, bem como uma gran-
de variedade de atrações turísticas, Brasov 
foi fundada pelos Cavaleiros Teutónicos em 
1211. É considerada uma das cidades mais 

bem preservadas de toda a Europa. Jantar e 
alojamento em hotel de 5* em Brasov.
 
6º DIA – BRASOV | SIGHISOARA | SIBIU | 
BRASOV 
Pela manhã rumaremos a Sighisoara, cidade 
natal de Vlad Tefes, o Empalador, conhecido 
mundialmente como Conde Drácula. Trata-se 
de uma cidade medieval, situada no coração 
da Transilvânia e que integra a lista de Patri-
mónio da Humanidade declarado pela UNES-
CO. Visita à cidade fortificada, um dos últimos 
testemunhos da cultura dos Saxões na Tran-
silvânia. Após a destruição dos Tártaros, em 
1241, sobraram 9 das 14 torres originais. Entre 
estas foram preservadas a torre dos ferreiros, 
a torre dos sapateiros, a torre dos talhantes, a 
torre dos alfaiates, a torre dos curtidores e a 
torre de caldeireiros. O mais belo e conhecido 
monumento da cidade é a Torre do Relógio, 
que foi construída nos séculos XIII-XIV e que 
até 1556 foi a Câmara Municipal. Continuação 
para Sibiu. Almoço em restaurante. O passeio 
por Sibiu inclui tudo o que é mais importante: 
a Praça Maior, a Ponte dos Mentirosos, a Ca-
tedral Ortodoxa (uma réplica em tamanho da 
Igreja de Santa Sofia em Istambul) e a Igreja 
Evangélica, onde está sepultado o filho do 
Drácula. Regresso a Brasov para jantar e alo-
jamento.
 
7º DIA - BRASOV | BUCARESTE
Manhã dedicada à continuação da visita de 
uma das mais fascinantes localidades medie-
vais da Roménia, hoje com destaque para o 
Bairro Schei, a igreja de São Nicolau e a pri-
meira escola romena (séc. XV). Partida para 
Bucareste. Almoço em restaurante. Visita 
ao Palácio do Parlamento, o segundo maior 
edifício do mundo depois do Pentágono em 
Washington. O edifício foi construído numa 
colina conhecida como Colina dos Espíritos, 
de Urano ou do Arsenal, que foi parcialmente 
arrasada para permitir a construção do edifí-
cio, que começou em 1984. Foram necessá-
rios cerca de 700 arquitetos e mais de 20.000 
trabalhadores organizados em turnos, 24 ho-
ras por dia, ao longo de cinco anos. O edifício 
foi originalmente nomeado como Casa da Re-

pública e tinha como intuito servir como sede 
das principais instituições do Estado. No mo-
mento da queda do regime e com a execução 
de Nicolae Ceausescu, em 1989, o projeto foi 
quase terminado. Continuaremos a visita pela 
Patriarquia e pela Igreja Stavropoleos. Jantar 
típico com espetáculo de folclore. Alojamento 
em hotel de 4*.
 
8º DIA – BUCARESTE | LISBOA 
Aproveite a localização central do hotel para 
uma manhã livre dedicada a atividades de 
caráter pessoal e conhecer melhor, a seu 
bel-prazer, a capital da Roménia, também 
conhecida como a “Pequena Paris do Leste”. 
Passeie pelas suas largas avenidas de glorio-
sos edifícios da Belle Époque, onde até não 
falta um Arco de Triunfo. Os seus monumen-
tos, parques, jardins, lendas, histórias e tradi-
ções fazem de Bucareste uma cidade impo-
nente e inesquecível, que ficará para sempre 
na sua memória. Almoço livre. Sugerimos que 
experimente uma ciorbş fasole, uma sopa fei-
ta de feijão com carne habitualmente servida 
dentro de um pão. Transporte para o aeropor-
to de Bucareste. Formalidades de embarque 
e partida em voo de regresso a Portugal.
 
Mínimo de 40 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.328€
Suplemento de quarto individual 201€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Frankfurt | Sófia e 
Bucareste | Frankfurt | Lisboa; taxas de aviação de 
Lisboa (79€); 7 noites de alojamento em hotéis de 
4* e 5*; circuito em autocarro; refeições: 6 almo-
ços e 7 jantares; água às refeições (em jarros); 2 
espetáculos de folclore locais (búlgaro e romeno); 
guias locais em português (ou espanhol); visitas 
conforme programa; entradas: Sófia - Igreja Russa 
de São Nicolau, Catedral Alexander Nevski e anti-
ga Basílica de Sofia; Rila - Mosteiro de Rila; Plov-
div - Museu Etnográfico, Teatro Romano, Igreja de 
Constantino e Helena; Kazanlak - Túmulo Trácio e 
Museu Etnográfico; Shipka - Igreja Ortodoxa; Veli-
ko Tarnovo - colina de Tsarevets, muralha da Torre 
de Baldoin e Palácio do Patriarca; Sinaia - Castelo 
Real de Peles; Bran - Castelo de Bran; Brasov - 
Igreja Negra, Bairro Schei, Igreja de São Nicolau e 
primeira escola romena; Sibiu - Igreja Evangélica; 
Sighisoara - Torre do Relógio; Bucareste - Palácio 
do Parlamento, Patriarquia e Igreja Stavropoleos; 
serviço de auriculares; assistente acompanhante; 
seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às refei-
ções; quaisquer serviços não mencionados.

EUROPA FLORIDA NA 
BÉLGICA E HOLANDA
30 ABRIL A 05 MAIO 
LISBOA | PORTO | FARO

1º DIA - CIDADE DE ORIGEM | BRUXELAS
Comparência no aeroporto para formalidades 
de embarque. Partida em voo com destino a 
Bruxelas. Chegada e início da visita panorâ-
mica à cidade de Bruxelas pelos principais 
pontos de interesse com destaque para o 
Atomium, Edifícios Comunitários, Parque do 
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Cinquentenário, Palácio Real e Praça dos Pa-
lácios. Passagem pela Grande Praça, uma 
das mais bonitas do mundo, com as antigas 
casas das corporações e a Câmara Munici-
pal, que se encontra classificada como Patri-
mónio da Humanidade pela UNESCO. Trans-
porte para o hotel. Jantar e alojamento.
 
2º DIA - BRUXELAS | GENT | BRUGES | 
BRUXELAS
Saída em direcção a Gent para visita pano-
râmica da cidade, poderá observar exterior-
mente a Catedral de St. Bavón, a torre do 
campanário, do século XIV; a Stadhuis (câ-
mara municipal) e Graslei e Koornlei, duas 
ruas na margem do canal onde se situava o 
antigo porto de Gent. Almoço. Continuação 
para Bruges, jóia da coroa da velha Flandres. 
Visita do centro histórico que surgiu do es-
plendor económico do séc. XII e XIV e é hoje 
uma das mais belas cidades flamengas, com 
o seu urbanismo de reminiscências medie-
vais e a sua arquitetura gótica omnipresente 
no casario que preenche as ruelas e rodeia 
os seus canais, nos quais faremos um pas-
seio de barco. Regresso a Bruxelas, jantar e 
alojamento.
 
3º DIA - BRUXELAS | ANTUÉRPIA | KIN-
DERDIJK | ROTERDÃO
Saída em direcção a Antuérpia. Saída em di-
recção a Antuérpia, a maior cidade da Flan-
dres e segunda da Bélgica. Visita à zona an-
tiga, com especial destaque para a Catedral, 
o maior monumento da Bélgica com uma 
área de cerca de 1 ha; a Grande Praça – Gro-
te Markt – com as casas das corporações, a 
Câmara Municipal – Stadhaus – e a Fonte de 
Brabo. Almoço. Continuação para Kinderdijk, 
famosa pela concentração de moinhos. Visita 

a um moinho de vento utilizado para a corre-
ção do nível das águas dos canais. Seguimos 
para Roterdão. Visita panorâmica à cidade 
onde se encontra o maior porto marítimo da 
Europa. Jantar e alojamento.
 
4º DIA - ROTERDÃO | HAIA | KEUKENHOF | 
AMESTERDÃO
Saída para Haia, almoço e visita a pé cidade, 
com destaque para o Binnenhof, o Parlamento 
Holandês, edifício histórico inserido no centro 
da cidade, onde o contraste entre os edifí-
cios antigos e modernos é contextualizado 
de forma harmoniosa. Entrada para visita ao 
Panorama Mesdag, uma pintura circular que 
retrata de forma fascinante a Praia de Scheve-
nigen. Continuação pelo Palácio da Paz onde 
está instalado o Tribunal Internacional até à 
praia de Schevenigen, provavelmente a mais 
famosa praia do Mar do Norte. Almoço. Par-
tida para o Parque floral de Keukenhof. Com 
os seus 28 ha, este é um dos ponto alto des-
ta viagem, pois é a montra dos horticultores 
holandeses que, com cerca de 7 milhões de 
plantas de bolbo, conseguem cultivar um dos 
jardins de flores mais espetaculares do mun-
do. Continuação da viagem para Amesterdão. 
Jantar e alojamento.
 
5º DIA - AMESTERDÃO
Início da visita panorâmica a uma das capi-
tais mais singulares da Europa. Passeio a pé 
pelos principais canais, pelas ruas e vielas, 
com passagem pelo último mercado de flo-
res flutuante – o Bloemenmarkt. Destaque 
para alguns dos monumentos mais emblemá-
ticos como o Palácio Real situado na Praça 
de Dam, Estação Central, Igreja Nova,  Mu-
seu Van Gogh, Porto Velho e Sinagoga Portu-
guesa, entre outros. Almoço em restaurante. 

Visita ao Rijksmuseum, um marco na cidade 
de Amesterdão, que possui uma inigualável 
coleção de arte, com especial destaque para 
Rembrandt. Jantar e alojamento.
 
6º DIA - AMESTERDÃO | AALSMEER | 
AMESTERDÃO | REGRESSO 
Saída para Aalsmeer. Visita ao “FloraHolland”, 
com uma área de 1.000.000 m2, o maior mer-
cado grossista de flores do mundo. Por dia, 
são transacionados neste complexo cerca de 
20 milhões de flores e 2 milhões de plantas 
em vaso. Desde uma plataforma a cerca de 
6 m de altura, percorreremos parte do inte-
rior deste gigantesco complexo, vendo o mo-
vimento de carros de flores e os leilões das 
mesmas – uma verdadeira Wall Street espe-
cializada em floricultura. Regresso a Ames-
terdão para Almoço em restaurante e transfer 
ao aeroporto de Amesterdão. Formalidades 
de embarque e partida em voo com destino à 
sua cidade de origem. Chegada.
 
Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.492€
Suplemento de quarto individual 236€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Porto ou Faro 
| Bruxelas e Amesterdão | Lisboa ou Porto ou 
Faro; 5 noites de alojamento em hotéis de 4*; re-
feições: 5 almoços e 5 jantares; entradas: passeio 
de barco Bruges; Moinho em Kinderdijk; panora-
ma Mesdag; Keukenhof; Rijksmuseum; FloraHol-
land; taxas de aviação de Lisboa (41€); assistente 
acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10 €); suplemento saí-
da do Porto ou Faro: 24€ por pessoa; quaisquer 
serviços não mencionados. 
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GRANDES VIAGENS

A VIAGEM DA SUA VIDA: 
ÍNDIA INCRÍVEL!  

PASSAPORTE OBRIGATÓRIO

DELHI | AGRA | JAIPUR | JODHPUR | UDAI-
PUR | BOMBAIM | GOA

01 A 15 MARÇO 
LISBOA
 
1º DIA – LISBOA | … | DELHI
Comparência no aeroporto para formalidades 
de embarque. Partida em voo com destino a 
Delhi via cidade europeia. Refeições a bordo. 
Assistência na chegada e transporte privativo 
para o hotel. alojamento.
 
2º DIA – DELHI
Visita da zona antiga da cidade, começando 
com a visita de Raj Ghat, o memorial a Mahat-
ma Gandhi – o pai da Nação indiana, seguindo 
depois para a maior mesquita indiana – Jama 
Masjid. Daqui sairemos num passeio em ri-
quexó até ao parque do Forte Vermelho, pas-
sando pelas estreitas ruas de Chandni Chock, 
terminando no forte, com uma vista magnífica 
sobre o rio Jamuna. Almoço em restaurante. 
Após a visita da Velha Delhi, passaremos para 
Nova Delhi, observando todo o legado deixa-
do pelos britânicos. Início do passeio passan-

do pela Porta da Índia, Rashtrapati Bhawan 
– a residência oficial do Presidente da Índia, o 
Parlamento e os ministérios governamentais. 
A visita também incluirá a passagem pelo 
Qutub Minar – o minarete de tijolo mais alto 
do mundo, com 72,5 metros de altura. Antes 
de regressar ao hotel, visita ainda do Mauso-
léo de Humayun, belo monumento de estilo 
indo-persa, mandado construir pela viúva do 
2º Imperador Mughal, Humayun. Regresso ao 
hotel para jantar e alojamento.
 
3º DIA – DELHI | AGRA
Saída bem cedo para Agra. Check-in no ho-
tel. Após o almoço, saída em direção ao im-
ponente Taj Mahal. Teremos transporte de 
charrete até à entrada do Palácio. Visita a 
este magnífico monumento, completamente 
acabado no ano de 1653, no qual estiveram 
envolvidos cerca de 20.000 trabalhadores, e 
cujo mármore para a sua construção foi trans-
portado ao longo de 320 quilómetros por cer-
ca de 1000 elefantes. Após esta visita, partida 
em direção ao Forte de Agra, situado ao lon-
go do Rio Yamuna, que apresenta exemplos 
de obras de artesãos do período Mughal de 
valor inestimável, incluindo o lindo mosteiro 
construído pelo Imperador Akbar em 1565. A 
terminar, visita à Missão de Caridade de Ma-
dre Teresa, atualmente uma casa para órfãos 
em Agra. A casa de Madre Teresa desempe-
nha um papel fundamental na educação de 
todas as crianças. Esta casa de acolhimento, 
recebe todo o tipo de crianças, desde bebés 
a crianças com problemas mentais. Irmãs e 
pessoal treinado preenchem as suas vidas 

de carinho e dão-lhes abrigo, roupas, comida 
e educação de qualidade, a fim de torná-los 
independentes no futuro. Este lugar é tam-
bém uma casa para pessoas idosas que es-
tão mentalmente doentes. Regresso ao hotel 
para jantar e alojamento. 
 
4º DIA – AGRA | FATHEPUR SIKRI | BHARA-
TPUR | JAIPUR
Partida de Agra em direção a Jaipur. No 
percurso, visita a Fatehpur Sikri. Entre 1570 
e 1586 esta cidade foi a capital do Império 
Moghul, aí vivia, numa gruta, um santo islâ-
mico chamado Sheikh Salim Chishti. Akbar, 
líder do povo, pediu-lhe a bênção de um filho. 
Ao ver realizado o seu desejo, não só deu o 
nome de Salim ao seu filho, como idealizou 
um ambicioso projeto – uma cidade – a ser 
construída próximo da residência do santo. 
No entanto, a escassez de água levou o povo 
a abandonar o local. O que restou foi uma ci-
dade fantasma muito bem conservada com 
uma mesquita, muitos palácios, ruas e pra-
ças. As construções foram feitas com arenito 
vermelho. Visita de Panch Mahal, Diwan-i-
-Khas, Diwn-i-Aam, e Burland Darwaja. Após 
as visitas, continuação da viagem para Jaipur, 
com almoço no Laxmi Niwas Palace em Bha-
ratpur. Chegada a Jaipur, jantar e alojamento 
no hotel. 
 
5º DIA – JAIPUR | AMBER | JAIPUR
De manhã saída com paragem em Hawa 
Mahal para admirarmos a elaborada facha-
da do Palácio dos Ventos. Continuação para 
visita ao famoso Forte Amber, também co-
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nhecido como o “Palácio Rosa”, fazendo o 
percurso da porta até ao topo do forte em 
dorso de elefante ou jipe (mediante disponi-
bilidade). Construído em 1592 pelo Rajá Man 
Singh em arenito vermelho e mármore bran-
co, este forte é uma fascinante mistura da ar-
quitetura Hindu e Muçulmana. A sua estrutu-
ra só ficou acabada no início do século XVIII. 
Almoço em restaurante. A tarde será dedica-
da à visita de Jaipur, cujo principal atrativo 
é o Palácio da Cidade, perfeito exemplo da 
arquitetura Rajasthan e Mughal, constituído 
por 4 palácios principais: Dilkusha Mahal, 
Moti Mahal, Sheesh Mahal e Krishna Mah-
al; originalmente construído pelo Marajá Jai 
Singh II; o complexo foi mais tarde desco-
berto por muitos dos seus sucessores. Visita 
ainda ao Observatório Jantar Mantar (maior 
observatório astronómico do mundo esculpi-
do em pedra e mármore). Antes do regresso 
ao hotel, tempo ainda para um passeio de ri-
quexó pelas estreitas ruas da cidade até um 
bazar local. Jantar e alojamento no hotel.
 
6º DIA – JAIPUR | PUSHKAR | JODHPUR
Pela manhã partida para Jodhpur. Durante a 
viagem, visita à aldeia de Pushkar, situada no 
deserto, e que alberga um dos lagos mais sa-
grados da Índia. À sua volta existem inúmeros 
templos e rituais. Para além da razão religio-
sa, esta aldeia é também famosa pela feira de 
gado e camelos que aqui se realiza anualmen-
te. Visita dos Ghats e do Templo de Brama, 
almoço no Jagat Palace em Pushkar, após o 
qual continuamos até Jodhpur. Chegada, jan-
tar e alojamento no hotel. 
 
7º DIA – JODHPUR
Manhã dedicada a visitar a cidade de Jo-
dhpur, incluindo o complexo da Fortaleza 
Mehrangarth com o Palácio Moti Mahal, o 
Bazar Sardar com a sua Torre do Relógio de 
1912, o famoso forte da cidade e o cenotá-
fio de mármore branco do Marajá Jaswant 
Singh II: Jaswant Thada. Visitaremos tam-
bém o Palácio Museu Umaid Bhawan, um 
dos últimos grandes palácios da Índia, que 
levou 15 anos a construir. Regresso ao hotel 
para almoço. Restante tarde livre para pas-
sear pela cidade ou simplesmente repousar 
já que estamos a meio da viagem. Jantar e 
alojamento no hotel.
 
8º DIA – JODHPUR | RANAKPUR | UDAIPUR
Início da viagem com destino a Udaipur. Trata-
-se de uma viagem enriquecida porque apro-
veitaremos para parar e visitar durante o per-
curso o complexo de templos de Ranakpur, 
um dos cinco principais lugares sagrados dos 
Jainistas. Após o almoço, em restaurante, 
continuação da viagem em direção a Udaipur. 
No percurso, visita a Eklingji e Nagda. Eklingji 
é um complexo religioso na região de Mewar, 
a 22 km de Udaipur, que abriga 108 templos 
e foi construído no ano de 734. A antiga ca-
pital de Mewar – Nagda - tem as ruínas dos 
templos de Vishnu, Shiva e Jain. Chegada a 
Udaipur e alojamento no hotel. Udaipur é uma 
bela cidade rodeada pelo azul da água do 
lago, uma mescla de lugares, sons, experiên-
cias e inspiração para a imaginação de poe-
tas, pintores e escritores. Jantar e alojamento 
no hotel.
 

9º DIA – UDAIPUR
Saída para visita ao Palácio da Cidade cons-
truído em 1725 em granito e mármore. Aqui 
visitaremos a sala das audiências, os apo-
sentos reais das damas da corte, e os jardins 
Sahelion-ki-Badi, onde durante séculos se 
realizaram as festas reais. É um autêntico la-
birinto de belos vitrais e obras de arte. Almo-
ço em restaurante. De tarde, caso o nível das 
águas o permita, saída para passeio de barco 
pelo lago Pichola, cujo símbolo é Palácio Jag 
Mandir (se o passeio de barco não se realizar, 
devido ao baixo nível de água, iremos visitar a 
Crystal Gallery). Jantar e alojamento no hotel.
 
10º DIA – UDAIPUR | BOMBAIM | GOA
Transporte para o aeroporto. Formalidades 
de embarque com destino a Goa, via Bom-
baim. Assistência na chegada e transporte 
até ao hotel, com paragem em circuito para 
almoço em restaurante. Tarde livre. Relaxe e 
desfrute da calma e do mar. Esta é a sua Ín-
dia merecida. Jantar e alojamento neste hotel 
junto à praia.
 
11º DIA – GOA
Saída matinal para visita da Velha Goa e das 
suas igrejas: Basílica do Bom Jesus – que é 
uma das mais antigas igrejas de Goa, assim 
como de toda a Índia, e o local sagrado onde 
permanecem as relíquias de São Francisco 
Xavier veneradas não só pelos católicos, mas 
também por hindus. Durante este passeio 
também visitaremos a Catedral de Santa Ca-
tarina, a maior igreja na Ásia, com 14 altares, 
um corredor de 8 metros e 5 sinos, incluin-
do um sino de ouro, a Igreja de São Caetano, 
que é uma réplica da praça de São Pedro em 
Roma. Almoço no Hotel Panjim Inn, uma an-
tiga mansão portuguesa convertida num pa-
cato hotel no centro de Panjim. Após o almo-
ço, continuação das visitas, começando pela 
Igreja de N. Srª da Imaculada Conceição, uma 
das primeiras a serem construídas em Goa 
no séc. XVI. Depois, continuaremos com um 
passeio a pé pelo bairro das Fontainhas, onde 
iremos encontrar uma grande influência Por-
tuguesa, e a zona de São Tomé, do “Altinho”, 
a Rua Natal e a zona de Dona Paula. Jantar e 
alojamento no hotel.
 
12º DIA – GOA
Dia livre para descansar, aproveitar a praia e 
as instalações do hotel. Estadia em regime de 
pensão completa. Sugerimos que se informe 
na recepção do hotel ou junto do assistente 
INATEL sobre excursões opcionais às ime-
diações: como, por exemplo, ao Mercado de 
Margão ou ao Museu Big Foot, entre outros.
 
13º DIA – GOA | BOMBAIM
Após o pequeno-almoço, check-out e visita 
ao Forte Aguada. O Forte Aguada é um edifí-
cio inspirador, estrategicamente localizado no 
estuário do rio Mandovi e o maior dos fortes 
da época portuguesa espalhados por Goa. 
Este forte é assim chamado devido à nas-
cente dentro das muralhas que abasteciam 
água para os navios que aqui chegavam após 
a longa viagem marítima de Lisboa. Os por-
tugueses ergueram este bastião maciço em 
1609-12 para afastar os ataques dos exércitos 
saqueadores dos holandeses e dos maratas. 

Além da localização estratégica, um conjunto 
de duzentos canhões e as suas proeminentes 
fortificações fizeram do Forte Aguada um ver-
dadeiro baluarte contra os ataques inimigos. 
O Forte Aguarda atingiu o recorde invejável 
por ser o único forte que não foi conquistado 
por nenhum invasor durante os 450 anos do 
império português. Almoço em restaurante. 
Transporte para o aeroporto. Formalidades de 
embarque com destino a Bombaim. Chegada 
e transfer para o hotel. Jantar e alojamento.
 
14º DIA – BOMBAIM
De manhã, início da visita da cidade de Bom-
baim começando pelos Dhobi Ghats que 
são típicas lavandarias indianas ao ar livre, 
passando por Mani Bhavan a residência de 
Mahatma Ghandi durante as suas estadias 
em Bombaim, a colina Malabar, os Jardins 
Suspensos e a Torre do Silêncio, local onde 
os parsis (seguidores do Zoroastrismo) co-
locavam os seus mortos. Continuamos pela 
Marina Drive, longa marginal conhecida como 
“o colar da rainha” devido à iluminação da 
avenida em forma de U. Passagem ainda pela 
estação de comboios Vitoria Terminus, em-
blemática da época britânica no país, e pela 
Torre Rajabai, que se destaca dos restantes 
edifícios da Universidade de Bombaim pela 
sua altura de 85m. Almoço em restaurante. 
Após o almoço, visita da Porta da India (ex-
-libris de Bombaim) e construída para come-
morar a visita dos soberanos britânicos em 
1911, seguindo-se depois um passeio a pé 
pela zona do antigo forte. Embora fisicamente 
não exista o forte, podemos ainda encontrar 
diversos edifícios construídos em diferentes 
estilos. Visitaremos também o Mercado Cra-
wford, com as suas lojas cobertas. No final 
da visita, regressaremos ao hotel para jantar. 
Após jantar transporte para o aeroporto.
 
15º DIA – BOMBAIM |…| LISBOA
Formalidades de embarque e regresso a Lis-
boa, via cidade europeia. Chegada e fim dos 
nossos serviços depois desta viagem pela 
Índia Incrível. 
 
Mínimo de 20 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 2.793€
Suplemento de quarto individual 784€

Inclui: passagens aérea Lisboa | Delhi e Bombaim 
| Lisboa (via cidade europeia) e Udaipur | Bombaim 
| Goa e Goa | Bombaim; 13 noites de alojamento 
em hotéis de 5*; circuito em autocarro de turismo 
com ar condicionado; refeições: 13 almoços e 13 
jantares; guias locais em espanhol e, em Goa, em 
português; percurso em charrete do parque de 
estacionamento até ao Taj Mahal em Agra; pas-
seio em riquexó em Delhi e em Jaipur; subida da 
porta até ao topo do Fort Amber em Jaipur; pas-
seio de barco no Lago Pichola em Udaipur; todas 
as visitas mencionadas; serviço de bagageiro nos 
hotéis e aeroportos (1 mala por pessoa); taxas 
de aviação de Lisboa (329€); assistente acompa-
nhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); visto de entrada 
na Índia (obrigatório) – podemos tratar do visto a 
pedido (140 euros); bebidas às refeições; gratifi-
cações locais; taxa para utilização de câmaras de 
vídeo ou máquinas fotográficas nos monumentos; 
quaisquer serviços não mencionados.
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IRÃO, DESCOBRINDO  
OS TESOUROS DA 
ANTIGA PÉRSIA  

PASSAPORTE OBRIGATÓRIO

25 ABRIL A 07 MAIO
LISBOA

1º DIA – CIDADE DE ORIGEM | FRANK-
FURT | TEERÃO
Comparência no aeroporto para formalidades 
de embarque e partida em voo com destino à 
capital do Irão, via cidade europeia. Assistên-
cia à chegada nas formalidades pelo repre-
sentante local e transfer para o hotel. Jantar e 
alojamento no hotel.

2º DIA – TEERÃO                            
Dia dedicado à visita da cidade de Teerão. 
Começaremos pelo Museu das Carpetes, 
o qual alberga mais de 100 peças das mais 
extraordinárias de todo o Irão, aqui teremos 
a oportunidade de ver uma enorme varieda-
de de carpetes elaboradas artesanalmente. 
Continuaremos pelo Complexo Sa’ad Abad 
que compreende uma área de 1.100.000 me-
tros quadrados e 18 magníficos palácios his-
tóricos, dos quais visitaremos apenas dois. 
Este complexo foi construído e habitado por 
monarcas Qajar durante o século XIX. Após 
uma ampliação do complexo, Reza Shahof da 
dinastia Pahlavi viveu aí em 1920 e o seu filho 
mudou-se para o Palácio em 1970. Depois da 
revolução de 1979 o complexo transformou-
-se em museu. Almoço em restaurante tradi-
cional iraniano. De tarde continuação da nos-
sa visita com o Museu Reza Abassi situado 
em Seyed Khandan. O nome do museu é em 
honra a um dos artistas do período Safávida 
e alberga a única coleção de arte persa que 
remonta ao segundo milénio antes de Cristo, 
tanto das épocas pré-islâmica como da épo-
ca islâmica. No fim da tarde visita à torre de 
telecomunicações Milad, é a torre mais alta 
do mundo com 435 metros desde a sua base 
até à antena. Jantar e alojamento no hotel.

3º DIA –  TEERÃO | SHIRAZ                             
Continuação das nossas visitas, agora ao 
Museu Nacional do Irão, composto por dois 
complexos: O Museu do Antigo Irão inau-
gurado em 1937 e o Museu de Arte Islâmica 
inaugurado em 1972. Do seu espólio constam 
utensílios históricos que remontam à época 
medieval, vários objetos de cerâmica, metal, 
têxtil, livros e moedas. Observaremos ainda a 
evolução da humanidade através de uma exi-
bição de relíquias históricas. Visita ao Palácio 
Golestan, antigo complexo real da era Qajar 
na capital do país. Este é um dos monumen-
tos históricos mais antigos do património 
mundial e pertence a um grupo de edifícios 
reais que antigamente se encontravam ro-
deados pelas paredes de barro da cidadela 
de Teerão. Conta com jardins e edifícios reais 
assim como várias coleções de artesanato do 
país e várias ofertas europeias dos seculos 
XVIII e XIX. No final, passeio pelo Bazar, este 
representa a vida económica do país e onde 

se desenrolam grande parte das relações so-
ciais dos cidadãos. Almoço em restaurante. 
Terminamos no Museu Nacional das Jóias, 
onde estão expostos dois dos maiores dia-
mantes do mundo, um deles o Darya-e-Noor 
que significa mar de luz. No final desta visita 
transfer para o aeroporto para formalidades 
de embarque e partida em voo interno com 
destino à cidade de Shiraz. Chegada, assis-
tência e transfer para o hotel. No caminho 
visita de Shah-e Cherag, um dos santuários 
mais belos do Irão com uma fabulosa cúpula 
iluminada e decorada com espelhos. Chega-
da ao hotel para jantar e alojamento.

4º DIA – SHIRAZ                             
Dia dedicado a visitas em Shiraz. Esta cidade 
é conhecida como o berço da cultura persa 
e tem sido o coração da mesma desde há 
mais de 2.000 anos. Em tempos foi a capital 
do País. A Shiraz associamos a poesia, os 
jardins, as rosas e os rouxinóis. Cedo, pela 
manhã, é o momento ideal para desfrutar dos 
melhores lugares de interesse histórico de 
Shiraz que datam da época em que era ca-
pital da dinastia Zand. O seu glorioso Palácio 
Karim Khan, a bela arquitectura de Sary-e-

-Moshir , a Mesquita Nasir Almok, a esplên-
dida Mesquita Vakil e o Bazar que se situa 
perto da mesma ,repleto de lojas com lem-
branças étnicas. Almoço em restaurante tra-
dicional de Shiraz. Esta cidade foi casa dos 
famosos poetas Hafez e Saadi assim como 
de vários sítios arqueológicos alguns com 
mais de 6.000 anos. Hafez é um dos poetas 
que mais impressionou o mundo inteiro pela 
sua arte, os seus poemas evocam sensa-
ções particulares, e o jardim que alberga o 
seu túmulo é um nicho de paz. Saadi, poeta, 
filósofo e místico se conhece como o pai do 
turismo pois há mais de sete séculos viajou 
por diferentes países e cidades recolhendo 
várias das suas vivências em verso e prosa 
em dois livros denominados Boustan e Go-
lestan. Possibilidade de render homenagem 
a estes dois poetas durante a visita aos seus 
túmulos. De tarde visitaremos o Mausoléu 
Ali-Ebn-e-Hamzeh, que nos irá maravilhar 
pelo seu esplendor. Passearemos pelos jar-
dins Nama Jahan debaixo dos seus enormes 
cedros. Finalmente, visitaremos o Jardim 
Delgosha e Tumulo Khajoy-e-Kermani, de 
onde a vista panorâmica da cidade de Shiraz 
lhe dará uma recordação memorável. Jantar 
e alojamento no hotel.
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5º DIA –  SHIRAZ | PERSEPÓLIS | NECRO-
POLIS | SANG-E-SIA                      
Excursão a Persepólis. Literalmente, Per-
sépolis significa capital da Pérsia e contém 
um impressionante complexo de palácios ins-
pirados no estilo mesopotâmico. A importân-
cia e qualidade destas monumentais ruínas 
convertem-na num lugar arqueológico único. 
Parece que o Rei Dário planeou este impres-
sionante complexo de palácios não só como 
sede de governo, mas também como centro 
turístico e para várias receções e celebrações 
de festas reais como é o Nowroz. Continuação 
com a visita da Necrópolis. Situada em frente 
da montanha de Rahmat, é o local onde estão 
enterrados os reis Aqueménidas. Podemos 
observar os baixos relevos que datam dos pe-
ríodos Elamita e Sasánida. Almoço. De tarde, 
continuação pelo bairro histórico e cultural de 
Sang-e-sai que quer dizer pedra negra. Visi-
taremos o Santuário de Bibidokhtaran, com 
a sua arquitetura única, da qual salientamos 
a cúpula de Soltaniyeh, em Zanjan, a terceira 
maior cúpula do mundo. Aqui verá o cipreste 
histórico da Mesquita de Mirhadi, a Mesquita 
Moshir e uma igreja arménia que, se desejar, 
poderá igualmente visitar. Visita do túmulo de 
Sibooyeh e às casas históricas de Moayedi, 
Mostafavi e Nematollahi. Pode observar a 
evolução da arquitetura iraniana desde a era 
de Qajar e da época Pahlavi até aos nossos 
dias. O dia termina com um jantar típico Shi-
raz em restaurante tradicional. Regresso ao 
hotel para alojamento. 

6º DIA – SHIRAZ | PASARGADAE | YAZD 
Partida para Pasargadae, capital do império 
Aqueménida no tempo de Ciro, o Grande, o 
qual ordenou a sua construção em 559-530 
a.C. É também aqui que se encontra o seu tú-
mulo. Esta cidade é considerada património 
da humanidade pela UNESCO. Almoço em 
restaurante, jantar e alojamento em Yazd, ci-
dade mais antiga do mundo e construída em 
barro e rodeada pelos 4.000 metros do Monte 
Shirkouh e de grandiosos desertos. Esta cida-
de está igualmente repleta de antigas mesqui-
tas de impressionante beleza.  

7º DIA – YAZD  
Dia dedicado à visita desta antiga cidade. A 
coexistência dos templos do fogo, junto de vá-
rios lugares sagrados surpreende todos os vi-
sitantes. Visita da Mesquita de Jameh, cidade 
antiga de Yazd, com uma cúpula do século XV 
ficou conhecida como a prisão de Alexandre 
Magno, através da referência de um poema de 
Hafez. Apesar de ser incerto que o poço no 
centro do pátio tenha sido construído por Ale-
xandre Magno e utilizado como masmorra, o 
edifício é digno de ser visitado e inclui o aces-
so a vários ateliers artesanais. Continuação da 
visita ao túmulo dos doze imãs, construído em 
azulejo no início do séc. XI e que forma um dos 
lados da rua Zaiee e o coração do bairro his-
tórico. As inscrições têm os nomes dos imãs 
Chiíes apesar de nenhum estar aqui enterrado. 
Continuamos a nossa visita agora ao Jardim 
de Dowlatab construído em estilo arquitetóni-
co persa o qual atrai milhares de turistas. Con-
tinuação para o Museu da Água de Yazd. Este 
museu com 124 anos de antiguidade exibe as 
ferramentas e a técnicas utilizadas durante os 

últimos 4.000 anos para criar canais subter-
râneos, os chamados qanats, que levavam a 
água até às cidades e aos campos para uso 
agrícola. O edifício onde se situa o museu foi 
antigamente a casa de um comerciante cons-
truída em 1929. Existem qanats debaixo do 
museu aos quais se acede através de uma 
Payab. Por fim, visitaremos vários ateliers de 
artesanato e fábricas de doces. Jantar e alo-
jamento no hotel.

8º DIA –  YAZD | MEYBOD | NAIN | VARZA-
NEH | ISFAHÁN  
Partida para uma nova etapa da nossa aven-
tura, com destino à cidade de Isfahán. No 
caminho visitaremos Meybod, que remonta 
à época pré-islâmica. Esta cidade foi a capi-
tal do Irão no período de Mazaffarid. O Reino 
de Mozaffarid teve a sua origem em Meybod 
onde nasceu o seu primeiro rei. Um dos caste-
los mais antigos do Irão é o Castelo Narin, em 
Meybod, que remonta à época Sasánida ante-
rior à chegada do Islão ao Irão. É considerado 
um dos edifícios de grande interesse nacional 
e foi construído em cima da colina Galeen do-
minando toda a cidade. Continuação até Nain, 
também conhecida como a cidade das cister-
nas e onde se podem encontrar cerca de 80 
destas construções. Nain é um dos melhores 
lugares em todo o mundo para ver estes qa-
nats em funcionamento. Destaque também 
para a Mesquita de Jameh uma das primeiras 
quatro mesquitas construída no Irão depois 
da invasão árabe, o castelo pré-islâmico de 
Narenj, a casa tradicional de Pirnia, o velho 
Bazar, Rigareh - um moinho de água do qanat 
e um zurkhaneh, lugar para o desporto tradi-
cional. Terminaremos o nosso dia com a visi-
ta de Varzaneh famosa pelo seu espetacular 
deserto de altas dunas de areia. Outras atra-
ções em Varzaneh são as terras húmidas de 
Gavkhouni e a montanha negra, o lago de sal, 
a Mesquita Jameh de Varzaneh, a ponte velha, 
entre outros, sem esquecer os trajes únicos 
das mulheres de Varzaneh, que contrariamen-
te ao resto do país, usam xadores brancos em 
vez dos negros habituais. Almoço numa casa 
local de Varzaneh e continuação até Isfahán. 
Chegada, jantar e alojamento no hotel. 

9º DIA –  ISFAHÁN  
Manhã dedicada à visita de Isfahán. Esta ci-
dade lendária enfeitiça cada um dos seus visi-
tantes, é a pérola da arquitetura islâmica tradi-
cional, apesar de ter sido renovada por vários 
novos artistas contemporâneos. Isfahán orgu-
lha-se dos seus fascinantes palácios e jardins 
históricos, assim como das suas pontes pito-
rescas. A lenda conta que foi fundada na épo-
ca de Tahmoures e que por sua glória recebeu 
o nome de “Isfahán, a metade do mundo”. O 
nosso tour de dia completo inclui o Palácio 
de Chehel Sotoun, construído por Shah Ab-
bas II para seu entretenimento e recepções,. 
O seu nome em persa significa 40 colunas e 
foi inspirado nas vinte colunas de madeira que 
decoram a entrada do pavilhão e do reflexo 
destas na água da fonte. Continuação pela 
famosa Praça do Imã Naqsh-e-Jahan, a se-
gunda maior do mundo depois da praça Tia-
nanmen em Pequim. Ao redor da imensa pra-
ça há várias ruas que ligam a um dos bazares 
mais famosos do Irão. Continuaremos com o 

Palácio de Ali Qapu, cujo nome  “Ali” em persa 
significa “ Ali “ -  Imperial e “Qapu” e que no 
Azerbaijão quer dizer porta , uma vez que este 
se localizava à entrada dos palácios Safávida 
que se estendiam desde a Praça até à avenida 
Chahar-Baq. Por fim visitaremos a Mesquita 
do Imam e a Mesquita Sheikh Lotfollah para 
desfrutar das suas belezas arquitetónicas. Al-
moço e resto de tarde livre para passear pela 
cidade ou realizar algumas compras no bazar. 
Jantar e alojamento no hotel. 

10º DIA – ISFAHÁN  
Mais uma manhã dedicada à visita de Isfahán. 
Hoje visitaremos a Mesquita de Jameh, a Ca-
tedral Arménia de Vank, uma das mais belas 
do mundo, o Mausoléu do Sufi Monar Jimban 
com os seus minaretes e pontes medievais e 
por fim a Ponte de Allahverdi Khan vulgarmen-
te conhecida como Si-o-seh pol, a ponte das 
trinta e três colunas que é um dos exemplos 
mais famosos da época Safávida e a ponte 
mais comprida sobre o rio Zayandeh (com 
297,76 metros). Almoço e resto tarde livre para 
passear pela cidade ou realizar algumas com-
pras no bazar. Jantar e alojamento no hotel.

11º DIA – ISFAHÁN | ABYANEH | KASHAN 
Partida para Kashan com várias paragens e 
visitas pelo caminho. Primeira paragem será 
Natanz uma cidade situada a 70 km sudoeste 
de Kashan de clima especial e famosa pelas 
frutas de produção local. Vários santuários 
salpicam a região como é o caso do santuá-
rio do Xeique Sufi Abd al Samad, que data de 
1304.  Continuação para visita ao Castelo de 
Tarq da era Sasánida, situado no povoado de 
Tarq Rud. Prosseguimos para a aldeia de Ab-
yaneh – a famosíssima aldeia vermelha, ins-
crita como património mundial da UNESCO, 
em Barzrud, situada no sopé do Monte Kar-
kas e nas proximidades do deserto. Na parte 
superior da aldeia assentam as ruínas de uma 
fortaleza da era Sasánida. O dialecto desta 
aldeia conservou algumas características da 
língua persa media. Tempo para apreciar e fo-
tografar a beleza desta aldeia - uma das mais 
pitorescas do Irão. Visitá-la significa reviver 
o passado, pois os seus habitantes vivem e 
vestem-se ao estilo original persa. Almoço no 
circuito e chegada a Kashan para jantar e alo-
jamento no hotel.

12º -13º DIA –  KASHAN | QOM | AEROPOR-
TO DE IKA - TEERÃO  | … | REGRESSO 
Último dia para nos despedirmos do Irão e dos 
Tesouros da Antiga Pérsia. Em Kashan, visita 
das casas históricas de Borujerdiha e Tabata-
baeiha, lugares de interesse histórico da era 
Qajar, do Jardim de Fin - jardim histórico ao 
estilo tradicional persa, terminado em 1590 e 
um dos mais antigos do Irão.  Almoço e saída 
de Kashan para visitar Qom e o Santuário de 
Fatema Masumeh. Qom é considerado pelos 
muçulmanos xiitas como a segunda cidade 
sagrada depois de Mashhad. No final do dia, 
jantar em restaurante e transfer para o aero-
porto de Ika. Assistência nas formalidades de 
embarque e regresso a Lisboa via cidade de 
conexão, noite e refeições a bordo. Chegada 
na manhã do dia 13.

Mínimo de 19 participantes.
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// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 2.222€
Suplemento de quarto individual 258€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Frankfurt | Teerão 
e regresso, voo interno Teerão-Shiraz; 11 noites de 
alojamento em hotéis de 4*; circuito em autocarro; 
taxas de aviação (75€); refeições: 11 almoços e 12 
jantares; guia local acompanhante em português 
(ou espanhol); todas as visitas e entradas mencio-
nadas como incluídas; visto de entrada e tramita-
ção do processo (carta de autorização); assistente 
acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às refei-
ções; quaisquer serviços não mencionados.

PERU, SEGREDOS DO 
MUNDO INCA 

PASSAPORTE OBRIGATÓRIO

26 ABRIL A 05 MAIO
LISBOA

1º DIA – CIDADE DE ORIGEM | MADRID | 
LIMA 
Comparência no aeroporto para formalidades 
de embarque e partida em voo com destino 
a Lima. Assistência à chegada nas formalida-
des pelo representante local e transfer para o 
hotel. Jantar e alojamento no hotel.
 
2º DIA - LIMA | AREQUIPA
Transfer para o aeroporto para embarque em 
voo para Arequipa. Chegada, assistência e 
transfer para o hotel. Resto de manhã livre. 
Almoço. De tarde, visita pedonal à “Cidade 
Branca”, começando pelo mercado popular 
de Arequipa, San Camilo, que abriu as suas 

portas ao público pela primeira vez em 1881 
e foi declarado património histórico em 1987. 
Continuação do passeio a pé, passando por 
belas e pitorescas ruas. Daremos ainda um 
“salto ao passado” ao visitar o Mosteiro de 
Santa Catalina e a Praça de Armas. Conheça 
também o El Tambo “la Cabezona”, uma quin-
ta multifamiliar localizada no centro histórico, 
que foi construída no séc. XVII com o sistema 
e tecnologia do período colonial. Terminare-
mos com a visita à Igreja da Companhia de 
Jesus, fundada no século XVII pelos Jesuítas, 
famosa pelo estilo barroco exagerado da sua 
fachada e retábulos. Regresso ao hotel. Jan-
tar e alojamento no hotel. 
 
3º DIA – AREQUIPA | VALE DE COLCA
Partida para um dos mais belos vales do Perú: 
o Vale de Colca. Iremos começar por contem-
plar as paisagens majestosas dos vulcões 
Misti, Chachani e Pichupichu, para depois 
chegarmos à Reserva Nacional de Salinas e 
Aguada Blanca, onde poderemos observar vi-
cunhas (um mamífero parecido com as lamas 
e as alpacas) no seu habitat natural. Daqui 
teremos excelentes vistas do planalto e fa-
remos algumas paragens fotográficas. Subi-
remos à Pata Pampa, situada a 4.910 metros 
de altitude, de onde se observam os vulcões 
Ampato, Sabancaya, Hualca, Mismi e a cordi-
lheira Chila. Breve paragem na localidade de 
Chivay para visita à praça principal. Almoço 
entre visitas. Continuação para o hotel. Tarde 
dedicada a atividades com o guia local, como 
caminhadas ou visita aos banhos termais (en-
tradas ou toalhas não incluídas). Jantar e alo-
jamento no hotel.
 
4º DIA – VALE DE COLCA | MIRADOURO 
CRUZ DO CONDOR | PUNO
Pequeno-almoço antecipado para excursão 
em direção ao Miradouro Cruz do Condor. 

Chegada ao miradouro, onde terá tempo 
suficiente para apreciar a profundidade do 
desfiladeiro. Se o clima estiver de feição, po-
derá tirar boas fotos dos voos dos condores. 
Depois faremos uma curta caminhada (cerca 
de uma hora) junto ao desfiladeiro. Regresso 
a Chivay, visitando no circuito a rota das vilas 
tradicionais. Almoço. De seguida partida para 
Puno, a capital folclórica do país. Jantar e alo-
jamento no hotel.
 
5º DIA – PUNO | LAGO TITICACA: ILHA DE 
UROS | ILHA DE TAQUILE | PUNO
Após o pequeno-almoço, inebrie-se nas alti-
tudes do Lago Titicaca, o lago mais alto do 
mundo, tão perto das nuvens! Partida para 
o porto e embarque em excursão de dia in-
teiro (duração aproximada: 7 horas) para ver 
as ilhas flutuantes de Uros e a Ilha de Taquile. 
As ilhas de Uros são construídas sobre toto-
ras, uma planta herbácea aquática de folhas 
compridas, que abunda no lago. De seguida, 
visitaremos a Ilha de Taquile, uma das mais 
prósperas do Titicaca, devido aos seus habi-
tantes que produzem e vendem um elevado 
número de típicos produtos têxteis. Almoço 
em restaurante tradicional. Regresso a Puno. 
Jantar e alojamento no hotel.
 
6º DIA – PUNO | CUSCO 
Partida com destino à cidade Imperial de 
Cusco, a capital dos Incas. Pelo caminho 
efetuaremos várias paragens para poder vi-
sitar diferentes ruínas e povoações ao longo 
do circuito, tais como o pueblo e o museu de 
Pukara, a Raya, o ponto mais alto da nossa 
viagem a 4.335 metros de altitude, o templo 
de Wiracocha Raqchi, a igreja de Andahuay-
lillas, entre outros monumentos (entradas não 
incluídas). Paragem na localidade de Sicuani 
para almoçar. Chegada a Cusco ao final da 
tarde. Jantar e alojamento no hotel. 
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7º DIA - CUSCO | SACSAYHUAMAN | VALE 
SAGRADO DOS INCAS | MACHU PICCHU 
Nota: Para pernoitar em Machu Picchu só 
poderá levar uma mochila pequena de peso 
não superior a 5kg e de dimensões máximas 
a indicar. De manhã, visitaremos a cidade de 
Cusco, com especial destaque para a Praça 
de Armas, a catedral, o Templo de Koricancha 
e a Fortaleza de Sacsayhuaman, uma impres-
sionante cidadela cheia de colossais constru-
ções, que fica localizada no alto de uma coli-
na e que domina toda a cidade. Continuação 
para o Vale Sagrado dos Incas. Visita ao mer-
cado indígena de Pisac, onde encontraremos 
o mais variado artesanato e joalharia local. 
Destaque ainda para as ruínas, as povoações 
do vale e a fortaleza de Ollantaytambo. Almo-
ço buffet. Da parte da tarde, apanharemos o 
comboio em Ollantaytambo para Machu Pic-
chu (conhecido anteriormente como Pueblo 
de Aguas Calientes). Chegada, transfer para 
jantar e alojamento no hotel.
 
8º DIA – MACHU PICCHU | CUSCO  
Hoje vamos finalmente descobrir Machu Pic-
chu - a cidade perdida dos Incas  -  conside-
rada Património Mundial pela UNESCO e que 
figura entre as atuais 7 Maravilhas do Mundo.  
Durante 4 séculos, esta cidade esteve escon-
dida pelas montanhas e pela selva tropical e 
só foi descoberta em 1911 pelo explorador 
norte-americano Hiram Bingham. Iremos de 
autocarro até às ruínas, para ali visitarmos 
a cidadela. Explore e sinta a energia mística 
deste lugar com as suas incríveis varandas 
naturais, escadas e recintos cerimoniais.  
Após a visita, almoço buffet, regresso a Ma-
chu Picchu e daqui partida em autocarro para 
Cusco. Jantar de despedida com espetáculo 
de folclore. Alojamento.
 
9º DIA | 10º DIA – CUSCO | LIMA | MADRID | 
CIDADE DE ORIGEM 
Pequeno-almoço antecipado e transfer para 
o aeroporto. Formalidades de embarque com 
destino a Lima. Chegada a Lima para visita 
matinal à capital do Perú. Percorreremos o 
centro histórico onde o destaque vai para a 
arquitetura e a malha urbana da cidade. Visita 
ao monumental Convento de São Francisco e 
às suas catacumbas, no que constitui a maior 
mostra de arte religiosa colonial na América. 
Almoço em restaurante. Transfer para o ae-
roporto para embarque em voo com destino 
a Portugal, via cidade europeia. Noite e refei-
ções a bordo.  Chegada no 10º dia. 
 
Mínimo de 28 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 3.294€
Suplemento de quarto individual 669€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Madrid | Lima e 
Lima | Madrid | Lisboa; voos internos Lima | Are-
quipa e Cusco | Lima; taxas de aviação de Lisboa: 
81€; circuito em autocarro; 8 noites de alojamen-
to em hotéis de 4* e 3*; refeições: 8 almoços e 
8 jantares; guias locais para visitas/entradas em: 
Arequipa - passeio a pé, Mosteiro Santa Catalina e 
Cañon del Colca; Puno - Ilhas Uros e Taquile com 
lancha rápida; Cusco - cidade, Fortaleza de Sa-
chayhuaman, Catedral e Templo Koricancha; Vale 
Sagrado; Machu Picchu - ruínas; Lima - city tour 

Lima Colonial e Moderna; transporte privado de 
Puno a Cusco com guia e paragens em circuito 
para visitas; bilhetes de comboio ida e volta para 
Machu Picchu (classe Vistadome - sujeito a dis-
ponibilidade) com direito a uma mochila de peso 
máximo até 5kg; assistente acompanhante; segu-
ro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às re-
feições; entradas nos banhos termais ou toalhas 
em Colca; quaisquer serviços não mencionados.

TURISMO RELIGIOSO

LOURDES E TOULOUSE: 
MILAGRES DE CORPO E 
ALMA
10 A 12 FEVEREIRO 
LISBOA

1º DIA –  CIDADE DE ORIGEM | TOULOUSE 
| LOURDES
Comparência no aeroporto. Formalidades de 
embarque e partida com destino a Toulouse. 
Transfer para almoço em Toulouse. De segui-
da transfer para Lourdes. À chegada, a vista 
da Basílica de Lourdes é encantadora. Todo o 
Santuário compreende várias capelas, igrejas 
e locais de recolhimento e oração. A Capela-
-mor da Basílica foi construída, a pedido de 
Nossa Senhora, sobre a Gruta Massabielle 
onde se deram as 18 aparições à pequena 
Bernadette, em 1858. De tarde, poderá fazer 
uma primeira visita a estes locais. Check-in no 
hotel. Jantar. Possibilidade de recitar o terço 
com os restantes peregrinos no Santuário ou 
de assistir à procissão das velas, espetáculo 
de fé e luz, emocionante.
 
2º DIA – LOURDES 
Assinala-se hoje o Dia Mundial do Doente. 
Possibilidade de participar na Missa domini-
cal. Almoço no hotel. De tarde, visita guiada 
a pé aos locais relacionados com a vida de 

Bernadette como o “calabouço” onde vivia 
com a sua família; a pia onde foi batizada; o 
Hospício Santa Bernadette onde fez a primei-
ra comunhão e onde foi educada durante oito 
anos pelas Irmãs da Caridade de Nevers e por 
fim “Bartrés” aldeia onde foi criada na infân-
cia. No fundo da Gruta existe a “Fonte Mila-
grosa”, que brotou no dia 25 de fevereiro de 
1858, durante a 9ª aparição, quando Berna-
dette cavava a terra com as mãos, seguindo 
as orientações de Nossa Senhora que lhe di-
zia: “Vai beber da fonte e lavar-te nela”. Hoje, a 
água desta fonte é recolhida em reservatórios 
que alimentam 17 piscinas e 9 fontes, onde se 
pode tomar banho e beber a água tida como 
milagrosa. Tempo livre para atividades de ca-
ráter pessoal (por exemplo, ir aos famosos 
banhos de Lourdes). Jantar e alojamento no 
hotel.
 
3º DIA – LOURDES | TOULOUSE | CIDADE 
DE ORIGEM
De manhã, saída em direção a Toulouse para 
breve visita desta cidade, chamada “La Ville 
Rose” – a cidade rosa – devido à arquitetu-
ra das casas, onde os tijolos tradicionais são 
cor-de-rosa. Almoço em restaurante. Tempo 
livre antes do transfer para o aeroporto de 
Toulouse. Formalidades de embarque para 
viagem de regresso.
 
Mínimo de 20 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 573€
Suplemento de quarto individual 89€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Toulouse | Lisboa; 
circuito em autocarro; 2 noites de alojamento em 
hotel de 3*; refeições: 3 almoços e 2 jantares; be-
bidas no hotel em Lourdes; entradas: Santuário 
de Nossa Senhora de Lourdes; taxas de aviação 
(37€); assistente acompanhante; guias locais em 
Toulouse e Lourdes, de língua portuguesa; taxa de 
cidade em Lourdes; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10 €); bebidas no 
restaurante em Toulouse; quaisquer serviços não 
mencionados.
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BARCELONA: A CIDADE 
DO ARQUITETO DE  
DEUS, GAUDÍ  
VIAGEM COM ESPECIALISTA

15 A 17 FEVEREIRO 
LISBOA | PORTO 

1º DIA - CIDADES DE ORIGEM | BARCELO-
NA
Comparência no aeroporto para formalidades 
de embarque e partida com destino a Barce-
lona. Almoço livre. Visita panorâmica por Bar-
celona, com guia local. A história da cidade 
remonta à fundação de uma colónia romana, 
no séc. II a.C.. Durante o séc. XIX, Barcelona 
moderna experimentou um crescimento es-
petacular na economia, com o início da indus-
trialização a cultura e as artes floresceram na 
cidade e em toda a Catalunha. Barcelona re-
serva-nos surpresas com o esplendor alcan-
çado pelo modernismo catalão, em contraste 
com o centro histórico gótico, quase intacto, e 
o curioso labirinto de ruas estreitas. Check-in 
em hotel de 4*. Jantar em restaurante, próxi-
mo do hotel. Depois do jantar, tertúlia cultural 
com o especialista em Gaudí que está a tratar 
do processo de beatificação deste grande ar-

tista: o arquiteto e gaudionólogo José Manuel 
Almuzara. Alojamento.
 
2º DIA - BARCELONA
De manhã, saída a pé para o emblemático 
templo da Sagrada Família, onde nos espe-
ra uma visita com o especialista José Manuel 
Almuzara. Este templo é considerado por 
muitos críticos como a obra-prima de Gaudí 
(expoente da arquitetura modernista catalã). 
O projeto foi iniciado em 1882 e assumido por 
Gaudí em 1883, quando tinha 31 anos, dedi-
cando-lhe os seus últimos 40 anos de vida. 
A construção foi suspensa em 1936 devido 
à Guerra Civil espanhola e não se estima a 
conclusão para antes de 2026, centenário da 
morte de Gaudí.  Almoço. De tarde, visita com 
guia local a outros locais desta cidade do ar-
quiteto de Deus, nomeadamente a Casa Milà 
(La Pedrera), edifício que não possui quais-
quer linhas retas e cujo aspeto mais impres-
sionante é a cobertura, com uma aparência 
quase lunar ou de sonho. Tempo livre. Possi-
bilidade de assistir à missa vespertina. Jantar 
especial de Flamenco. Alojamento.
 
3º DIA – BARCELONA | CIDADES DE ORI-
GEM
Saída para continuação da visita guiada à 
Barcelona de Gaudí. Conheceremos o Parc 
Güell, uma das obras mais conhecidas e 
belas do modernista Antoni Gaudí, declara-
do Património Mundial da Humanidade pela 

UNESCO. Após a visita, seguimos para a 
área de Montjuic, uma colina situada na zona 
sudoeste da cidade de Barcelona, de onde 
se domina visualmente o porto e a zona an-
tiga da cidade.  Almoço em restaurante no 
Pueblo Espanhol. Transfer para o aeroporto. 
Formalidades de embarque para viagem de 
regresso.
 
Mínimo de 25 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 796€
Suplemento de quarto individual 148€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Porto | Barce-
lona | Lisboa ou Porto;  circuito em autocarro; 2 
noites de alojamento em hotel de 4*; refeições: 
2 almoços e 2 jantares, incluindo um jantar com 
espetáculo de Flamenco; bebidas incluídas às re-
feições (água e vinho); visita ao templo da Sagrada 
Família com um especialista em Gaudí (em língua 
castelhana); visitas com guia local (em português): 
Barcelona; entradas: Sagrada Família, Parc Güell, 
Casa Milà; sessão cultural com o arquiteto e gau-
dionólogo José Manuel Almuzara (em castelhano); 
taxas de aeroporto de Lisboa: 36€; assistente 
acompanhante INATEL; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10 €); suplemento de 
partida do Porto: (24€); taxa de cidade (paga di-
retamente no hotel:1,25€/pessoa/noite) - apenas 
aplicável a maiores de 16 anos; quaisquer serviços 
não mencionados.
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TERRA SANTA 
PASSAPORTE OBRIGATÓRIO

24 A 31 MARÇO
LISBOA

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | TELAVIVE 
Comparência no aeroporto para formalidades 
de embarque. Voo com destino a Telavive. 
Noite a bordo. 
 
2º DIA – TELAVIVE | JAFFA | HAIFA | MONTE 
CARMELO | CANÁ DA GALILEIA | NAZARÉ 
| TIBERÍADES
Chegada a Telavive, pequeno-almoço em 
Jaffa e tempo para uma primeira oração na 
Igreja dedicada a S. Pedro e situada privi-
legiadamente em Jaffa, com bonitas vistas 
para Telavive. Transfere para visita a Haifa, 
cidade construída nas encostas do Monte 
Carmelo e que tem uma história que remonta 
aos tempos bíblicos. Visita ao Monte Carme-
lo e ao Santuário Stella Maris. De seguida, 
visita a Caná da Galileia, lugar do primeiro 
milagre de Jesus. Saída para Nazaré, onde 
Jesus, Maria e José viveram durante a maior 
parte das suas vidas. Nazaré, apesar da 
avassaladora preponderância muçulmana, 
vale essencialmente, em termos de estética 
urbana e de marcas deixadas pela história, 
pelas várias igrejas cristãs, da qual se des-
taca a maior de todas as congéneres no Mé-
dio Oriente: a Igreja da Anunciação, a qual, 
segundo a tradição católica, está construída 
sobre o lugar onde o anjo Gabriel anunciou 
a Maria que seria a mãe de Jesus. A Igreja 
de São José aviva a memória dos crentes no 
que se relaciona com o lugar da carpintaria 
do pai adotivo de Jesus. Almoço. À tarde, vi-
sita à Basílica e gruta da Anunciação, Capela 
de S. José e celebração da santa Missa na 
Basílica. Chegada a Tiberíades. Jantar e alo-
jamento no hotel.
 
3º DIA – TIBERÍADES | MAR DA GALILEIA | 
MONTE TABOR | TIBERÍADES
De manhã, saída para o Monte das Bem-A-
venturanças (o Tabgha), cenário da pregação 
de Jesus, mais concretamente do sermão da 
montanha, do milagre da multiplicação dos 
pães e do primado de São Pedro. Com uma 
paisagem tranquila, a alma transporta-se a 21 
séculos atrás, deixando-se inundar pela dou-
trina de Jesus. Continuação da visita para Ca-
farnaum, onde se visitam os restos da antiga 
sinagoga do séc. IV e a casa de São Pedro. 
Travessia em barco pelo mar da Galileia, pal-
co de alguns milagres de Jesus e inspiração 
para sua pregação sobre mar, peixes, redes 
e pesca. O mar da Galileia é um extenso lago 
de água doce, fronteira entre Israel, Cisjor-
dânia e Jordânia. Grande parte do ministério 
de Jesus Cristo decorreu nas margens des-
te lago. Almoço num restaurante à beira do 
lago. À tarde, subida em táxi ao Monte Tabor, 
para visitar a Basílica da Transfiguração, onde 
poderá contemplar a magnífica vista pano-
râmica do Vale de Jezrel. Os peregrinos po-
derão permanecer recolhidos para meditar a 
frase do Evangelho “Como é bom estarmos 

aqui…!” Regresso a Tiberíades para jantar e 
alojamento no hotel.
 
4º DIA – TIBERÍADES | RIO JORDÃO | MAR 
MORTO | JERUSALÉM
Saída para o vale do Jordão (via Jericó), a ci-
dade mais antiga do mundo. Contemplação 
do monte da quarentena e do oásis forma-
do pela fonte de Eliseu. Visita ao rio Jordão, 
onde São João Batista batizou Jesus. Reno-
vação das promessas do batismo. Continua-
ção para o Mar Morto e possibilidade de to-
mar banho nestas águas, cuja quantidade de 
sal é dez vezes superior às dos demais ocea-
nos. Essa grande quantidade de sal aumenta 
a sua flutuabilidade, e os banhistas boiam 
facilmente. Almoço. Subida a Jerusalém: en-
trada e saudação à Cidade Santa, desde o 
cume do Monte, que o levará aos tempos em 
que Jesus pregou, chamou os discípulos e 
Se deu a conhecer. Check-in no hotel, jantar 
e alojamento.
 
5º DIA – JERUSALÉM E AS SUAS COLINAS
De manhã, visita ao Monte das Oliveiras, car-
regado de recordações evangélicas: lugar da 
Ascensão de Jesus aos céus; o recinto do Pai 
Nosso, em cujo interior se encontram as pla-
cas com a oração do Pai Nosso em mais de 
100 línguas. Contemplação da Cidade Santa 
desde o cimo do Monte. Passeio até à peque-
na capela franciscana de Dominus Flevit (o 
Senhor chorou), na encosta do Monte e visita 
ao Getsémani: Basílica da Agonia e Horto das 
Oliveiras. Almoço. À tarde, entrada na cidade 
pela porta de Santo Estevão. Aqui começa a 
Via Dolorosa que percorre toda a parte oci-
dental da cidade de Jerusalém, acabando na 
Igreja do Santo Sepulcro. Na tradição cristã, 

foi por este caminho que Jesus Cristo carre-
gou a cruz até ao lugar onde foi crucificado. 
A Via Dolorosa, ou Via Sacra, percorre as si-
nuosas ruelas da Cidade velha de Jerusalém; 
tem o seu início no Convento Ecce Homo e 
estende-se até à Basílica do Santo Sepulcro. 
Visita à Igreja de Santa Ana, piscina probáti-
ca, Capela da Flagelação e Lithostrotos, até 
chegar ao Santo Sepulcro. Regresso ao hotel. 
Jantar e alojamento.
 
6º DIA – JERUSALÉM | BELÉM | JERUSA-
LÉM
Saída para a pequena aldeia cristã de Beit 
Sahur (Lugar do Guardiães da Noite), situada 
a este da cidade de Belém, sob a administra-
ção da Autoridade Nacional Palestina, onde 
se encontra o Campo dos Pastores. Visita à 
Basílica da Natividade, levantada sobre a gru-
ta de Belém. Almoço. Regresso a Jerusalém e 
subida ao Monte Sião para visitar locais histó-
ricos e místicos como o Cenáculo (onde Je-
sus instituiu a Sagrada Eucaristia), o túmulo de 
David, a Igreja da Dormição (cuja tradição dita 
que Nossa Senhora ali terá vivido depois da 
Ascensão do Seu Filho aos Céus e até à sua 
Ressurreição de corpo e alma), a Igreja de São 
Pedro em Gallicantu (acredita-se que seja o 
local da casa de Caifás, o cenário de negação 
de Pedro em relação à sua ligação com Jesus 
na noite de seu julgamento e o derramamento 
das suas lágrimas de dor, quando ouviu o galo 
cantar, como lhe anunciara o Mestre). Percur-
so pelo Cardo Máximo e Bairro Judeu até ao 
Muro das Lamentações. O Muro das Lamen-
tações é o local mais sagrado do judaísmo, 
o lugar mais próximo do sancta sanctorum, 
o “Santo dos Santos”. A tradição de introdu-
zir um pequeno papel com pedidos entre as 
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fendas do muro tem vários séculos de anti-
guidade. Entre as petições dos judeus estão 
ferventes súplicas a Deus para que regresse à 
terra de Israel; ao retorno de todos os exilados 
judeus; à reconstrução do templo (o terceiro); 
e à chegada da era messiânica com a chega-
da do Messias judeu. Jantar e alojamento.
 
7º DIA – JERUSALÉM | EIN KARIM
À tarde, saída para Ein Karim, aldeia onde vi-
veu Santa Isabel, prima de Nossa Senhora. 
Visita aos Santuários da Visitação e de São 
João Batista. Visita panorâmica à parte nova 
de Jerusalém, passando pelo Knesset (parla-
mento de Israel) e pela Universidade Hebrai-
ca. Almoço. Tarde livre. Jantar de despedida 
no hotel e entrega dos Certificados de Pere-
grino. Alojamento.
 
8º DIA – JERUSALÉM | EMMAUS | TELAVI-
VE | CIDADES DE ORIGEM
De manhã, saída para Emaús (Abu Gosh) 
e visita à Igreja de Nossa Senhora da Nova 
Aliança em Kiryat Yearim, lugar onde David 
encontrou a arca da Aliança e a levou à en-
tão recém-conquistada cidade de Jerusalém. 
Celebração da Eucaristia e visita ao moderno 

centro multimédia sobre a Terra Santa e os 
locais visitados, no Centro Internacional de 
atividades Saxum. Almoço em Jope (bairro 
antigo de Telavive). Saída para o aeroporto de 
Telavive para procedimentos de embarque e 
regresso a Portugal em voo direto. 

Mínimo de 30 participantes 

PREÇO A INFORMAR OPORTUNAMENTE. 
Solicite-o na sua Unidade INATEL.

Inclui: passagem aérea Lisboa | Telavive | Lisboa; 
circuito em autocarro; taxas de aviação de Lisboa 
(a informar); 6 noites de alojamento em hotéis de 
4*; refeições: 7 almoços e 6 jantares; assisten-
te acompanhante; guia local em Israel, de língua 
portuguesa, durante todo o percurso; sacerdote/
guia espiritual desde Lisboa; visitas e entradas; 
subida de táxi ao Monte Tabor; travessia de barco 
no mar da Galileia; celebração diária da Eucaristia 
nos lugares mais representativos; livro de viagem 
e acessórios do peregrino; certificado do peregri-
no; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10 €); transferes; be-
bidas às refeições; donativos nas Missas; serviços 
extras não mencionados no programa, como gra-
tificações, 

CRUZEIROS INTERNACIONAIS

CRUZEIRO PELA 
AMÉRICA DO SUL - 
BRASIL, URUGUAI E 
ARGENTINA // NOVIDADE 

PASSAPORTE OBRIGATÓRIO

01 A 13 FEVEREIRO
LISBOA | PORTO | FARO

1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | SÃO PAU-
LO | SANTOS
Comparência no aeroporto para formalidades 
de embarque e partida para São Paulo. De-
sembarque e transporte para Santos. Jantar e 
alojamento no hotel.

2º DIA – SANTOS 
Saída para visita de Santos. Famosa pela 
exportação de café, “Terra de Caridade e Li-
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berdade”, Santos foi considerada como uma 
das cidades com maior qualidade de vida do 
Brasil. Faremos uma visita ao centro histórico 
num bonde, incluindo visita à Bolsa e ao Mu-
seu do Café, que está localizado num edifício 
de arquitetura impressionante, um dos prin-
cipais pontos turísticos da cidade, que tem 
como objetivo a preservação e divulgação 
da história e trajetória do café no Brasil e no 
mundo. Conheça a evolução da cafeicultura 
desde meados do século XVIII até os dias de 
hoje. Não deixe o museu sem antes provar 
um autêntico café santista. Subida ao morro 
de Monte Serrat, a 157m de altitude, que pro-
porciona uma vista de 360º sobre a cidade de 
Santos. No seu topo situa-se o Santuário de 
Nossa Senhora do Monte Serrat, a padroeira 
desta cidade. Almoço em restaurante. Re-
gresso ao hotel. Jantar e alojamento.

3º DIA – SANTOS | INÍCIO DO CRUZEIRO
Saída para o porto de Santos, um dos mais 
importantes do Brasil. Após formalidades de 
embarque, entrada a bordo do MSC Poesia. 
Primeiro contacto com este navio luxuoso que 
fará esta maravilhosa travessia pela América 
do Sul. Comece por admirar a sua espetacu-
lar cascata com pontes no hall. Partida previs-
ta para as 17h00.

4º DIA – NAVEGAÇÃO
Ao aliar a mestria tradicional ao design ino-
vador, os espaços magníficos deste navio 
oferecem-lhe inúmeras opções. Desde um 
jardim zen e um Sushi Bar verdadeiramente 
japonês, são muitas as atividades recreativas 
e desportivas disponíveis a bordo, nomeada-
mente o campo de basquetebol, o campo de 
ténis, o ginásio de última geração e o minigol-
fe. A gastronomia varia entre os tradicionais e 
saborosos pratos do Mediterrâneo e as mais 
requintadas receitas internacionais. 

5º DIA – PUNTA DEL ESTE (URUGUAI)
Duração prevista da paragem: 12h00 às 
19h00. Neste dia, teremos uma excursão a 
terra incluída com guia local, como segue: 
PUNTA DEL ESTE & CASAPUEBLO - Dura-
ção: aproximadamente 4 horas Punta del Este 
é conhecida como um dos balneários mais 
luxuosos da América do Sul. É um local cé-
lebre e conhecido quer pelas suas belezas 
naturais, como pela sua vida boémia e pelos 
seus casinos. Muitas celebridades elegeram-
-no como lugar para veranear, nomeadamen-
te Bush, Tony Curtis, Antony Queen e António 
Banderas. 

6º DIA – BUENOS AIRES (ARGENTINA) 
Duração prevista da paragem: 9h00 às 00h00. 
Neste dia, teremos uma excursão a terra incluí-
da com guia local, como segue: BUENOS AI-
RES E OS SEUS ENCANTOS - Duração: apro-
ximadamente 3 horas A Argentina é uma terra 
extensa e variada com uma das cidades mais 
procuradas do mundo, Buenos Aires, cidade 
de contradições e a capital cosmopolita mais 
deslumbrante da América do Sul. Trata-se de 
um lugar envolvente com maravilhas naturais e 
culturais que o conquistarão pela sua atmosfe-
ra única. No mesmo dia, teremos uma excursão 
a terra incluída com guia local: ESPETÁCULO 
DE TANGO - Duração: aproximadamente 4 ho-

ras. Na capital mundial do tango, não poderia 
deixar de assistir a um dos melhores espetácu-
los de Buenos Aires, num dos mais renomados 
e tradicionais clubes da cidade.

7º DIA – BUENOS AIRES (ARGENTINA) 
Duração prevista da paragem: até às 17h00. 
Dia livre.

8º DIA – MONTEVIDÉU (URUGUAI)
Duração prevista da paragem: 7h00 às 13h00. 
Neste dia, teremos uma excursão a terra in-
cluída com guia local, como segue: DESTA-
QUES DE MONTEVIDÉU E DAS SUAS VI-
NHAS – Duração: aproximadamente 4 horas. 
Montevidéu é uma cidade vibrante, com ar-
quitetura impressionante, monumentos histó-
ricos e belos parques. Começaremos a visita 
pela Ciudad Vieja (cidade velha), um ótimo lu-
gar para percorrer, onde pode sentir a cultura 
local. 

9º DIA – NAVEGAÇÃO
Aproveite este dia para relaxar e desfrute das 
comodidades deste navio: 3 piscinas, 4 pisci-
nas de hidromassagem e um gigantesco ecrã 
de cinema junto à piscina.

10º DIA – SANTOS | PARATY
Chegada a Santos. Desembarque e transpor-
te para Paraty. Almoço em restaurante. Che-
gada e visita a pé da bela cidade histórica de 
Paraty que, à primeira vista, parece ter parado 
no tempo. Ao caminhar pelas ruas ficará sur-
preendido com a vida desta cidade, com as 
gentes locais e de diversas partes do mun-
do. Paraty é muito conhecida pela sua arqui-
tetura colonial. O seu centro histórico muito 
bem preservado lembra os anos de 1820, e é 
considerado pela UNESCO “o conjunto arqui-
tetónico colonial mais harmonioso do País”. 
Ao lado do centro histórico, estão situadas as 
praias do Pontal e Jabaquara, mas, no total, 
Paraty tem 50 maravilhosas praias com águas 
cristalinas. Jantar em restaurante. Alojamento 
numa pousada.

11º DIA – PARATY | ANGRA DOS REIS | RIO 
DE JANEIRO
Saída para a paradisíaca Angra dos Reis (cer-
ca de 95 km). Passeio de escuna (barco da 
região) para apreciar as belas paisagens com 
ilhas salpicadas num mar de águas verdes e 
cristalinas. Almoço local em Angra dos Reis. 
Continuação da viagem para o Rio de Janeiro. 
Jantar e alojamento no hotel.

12º DIA – RIO DE JANEIRO
Visita pela capital fluminense, a cidade ma-

ravilhosa internacionalmente conhecida pela 
beleza das suas praias de Ipanema e Copa-
cabana, dos seus morros, além de ser um 
grande pólo de turismo natural e cultural. Al-
guns dos locais de visita obrigatória são, sem 
dúvida, a subida ao Corcovado, onde encon-
trará um dos principais símbolos do país, o 
Cristo Redentor, de onde se obtém uma vista 
panorâmica privilegiada sobre a cidade do 
Rio de Janeiro, e também a subida ao Pão de 
Açúcar, ambos o maior cartão postal do Bra-
sil. Almoço entre visitas. Jantar e alojamento 
no hotel.

13º DIA – RIO DE JANEIRO | CIDADES DE 
ORIGEM
Saída para visita ao centro histórico do Rio 
de Janeiro e de Santa Tereza. Surpreenda-se 
com estes locais históricos, que o farão revi-
ver a cidade nos tempos do império. Almoço 
em restaurante. Saída para o aeroporto do 
Rio de Janeiro. Formalidades de embarque e 
regresso. Chegada a 14 fevereiro.

Mínimo de 20 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em camarote duplo 
interior Fantastica 3.997€

Por pessoa em camarote duplo 
vista mar Fantastica 4.184€

Por pessoa em camarote duplo 
varanda Fantastica 4.651€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Porto ou Faro 
| São Paulo; Rio de Janeiro | Lisboa ou Porto ou 
Faro; transporte em autocarro: aeroporto em São 
Paulo | hotel em Santos; Rio de Janeiro | aeropor-
to de Rio de Janeiro; 5 noites de alojamento em 
regime meia pensão em hotel 4* em Santos, Rio 
de Janeiro e pousada em Paraty; transporte para 
o porto de Santos; 7 noites de alojamento a bordo 
do cruzeiro MSC Poesia, em camarote interior, em 
regime de pensão completa a bordo; refeições: 11 
almoços e 12 jantares, incluindo almoços e janta-
res em Santos, Paraty, Angra dos Reis e Rio de Ja-
neiro; visitas de cidade com guias locais: Santos, 
Paraty, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Punta Del 
Este, Montevidéu e Buenos Aires com espetáculo 
de tango, incluindo 2 bebidas (conforme descri-
ções em itinerário); entradas: Corcovado e Pão 
de Açúcar; taxas de aviação Lisboa: 57€ p/ pes-
soa; taxas portuárias (190€ p/ pessoa); assistente 
acompanhante; seguro de viagem. 

Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas hoteleiras 
ou de aeroporto que apenas possam ser pagas lo-
calmente; suplementos aéreos de saída do Porto 
e Faro (24€ p/ pessoa); bebidas às refeições (pos-
sibilidade de comprar antecipadamente o pacote 
de bebidas no cruzeiro); gratificações, quotas de 
serviço: 10€ p/pessoa por noite (a reconfirmar a 
bordo); quaisquer serviços não mencionados.
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CIRCUITOS EUROPEUS

HUNGRIA: BUDAPESTE, 
LAGO BALATON E 
ENCANTOS TERMAIS
01 A 06 MAIO
LISBOA | PORTO | FARO

Esta não é uma mera viagem a Budapeste… 
a majestosa capital que não deixa ninguém 
indiferente, é um local que se visita e que 
fica para sempre na memória, principalmen-
te quando visitada com alguns pormenores 
únicos, como vai descobrir connosco. Vamos 
encontrar uma cidade de contrastes, onde a 
história e a modernidade coabitam harmo-
niosamente. Budapeste foi fundada a 17 de 
novembro de 1873 com a fusão das cidades 
de Buda, na margem direita do Danúbio, com 
Peste, na margem esquerda. Famosa pela 
monumentalidade, esta é a Rainha do Danú-
bio! Mas nesta viagem, poderá beneficiar das 
propriedades termais húngaras e ainda con-
templar o famoso Lago Balaton, o maior lago 
de água doce na Europa Central e uma das 
principais atrações da Hungria.

Mínimo de 25 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.304€
Suplemento de quarto individual 248€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Porto ou Faro 
| Budapeste | Lisboa ou Porto ou Faro; taxas de 
avião de Lisboa: 48€; circuito em autocarro; 5 
noites de alojamento em hotel 4*; 8 refeições, in-
cluindo um jantar de folclore, um jantar a bordo 
no Danúbio (com bebidas incluídas) e um almoço 
medieval em Visegrad; prova de vinhos locais; en-
trada no Parlamento de Budapeste; entradas em 
duas estâncias termais (Gellért e Miskolctapolca); 
ingresso para assistir ao torneio medieval; passeio 
de barco noturno pelo rio Danúbio; guias local em 
português (ou espanhol); assistente acompanhan-
te; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); suplemento aé-
reo de Porto e Faro: 24€ por pessoa; quaisquer 
serviços não mencionados.

CAPITAIS DE SONHO  
E ROMANCE
01 A 07 MAIO
LISBOA | PORTO | FARO | FUNCHAL | PONTA 
DELGADA

Praga – Bratislava – Viena – Budapeste
Nesta encantadora viagem desfrute do am-
biente das quatro capitais europeias de be-
leza singular. Estas quatro cidades oferecem 
a cada esquina uma oportunidade de reviver 
a história de grandes impérios.  Visite mo-
numentos distinguidos pela UNESCO, jar-
dins que são autênticas obras de arte e sur-
preenda-se com paisagens de sonho. Oiça, 

dance, envolva-se e sonhe neste cenário de 
romances imortalizados, por exemplo, pela 
Imperatriz Sissi. Delicie-se com os sabores 
e bebidas regionais, autênticas referências 
culinárias que cruzaram fronteiras. Termine 
em Budapeste com um cruzeiro noturno nas 
águas do Danúbio. Sinta a imponência de um 
dos monumentos mais icónicos da Hungria, 
o Parlamento, que verá iluminado: uma expe-
riência magnífica e imperdível. Mas há mais: 
irá jantar no famoso restaurante “Callas” ao 
som de clássicos intemporais.

Mínimo de 30 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.529€
Suplemento de quarto individual 358€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Porto ou Faro 
ou Funchal ou Ponta Delgada | Praga e Budapeste 
| Lisboa ou Porto ou Faro ou Funchal ou Ponta 
Delgada; 6 noites de alojamento em hotéis de 4*; 
taxas de aviação de Lisboa (48€); refeições: 6 al-
moços e 6 jantares; água às refeições; serviço de 
auriculares; cruzeiro noturno no Danúbio; visitas 
com guias locais em: Budapeste, Bratislava, Vie-
na e Praga; entradas: Castelo Hradčany, em Praga, 
Palácio de Schönbrunn, em Viena, Parlamento e 
Igreja Matias, em Budapeste; ingresso para os es-
petáculos: Teatro Negro (Praga), Concerto de Val-
sas (Viena) e assistência ao concerto no “Callas” 
(Budapeste); assistente acompanhante; seguro de 
viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às refei-
ções (exceto nos últimos dois jantares onde estão 
incluídas); suplementos aéreos saída do Porto ou 
Faro (24€), Ponta Delgada (142€) e Funchal (114€), 
por pessoa; quaisquer serviços não mencionados.

QUATRO TESOUROS  
DO ADRIÁTICO // NOVIDADE

25 MAIO A 01 JUNHO 
LISBOA

Quatro países para conhecer neste circuito 
acompanhado pelo belo Adriático. Parta con-
nosco à descoberta dos Balcãs, e descubra 
as influências que várias civilizações deixa-
ram neste lugar, com magníficas cidades, 
monumentos e locais classificados Patrimó-

nio da Humanidade pela UNESCO, ricos pela 
sua história e pelas suas paisagens únicas e 
pelos seus povos, que souberam preservar 
a sua identidade ao longo dos tempos. Des-
taque para os deslumbrantes Lagos Plitvice 
(Croácia), o idílico Castelo de Bled (Eslovénia), 
a sacrificada ponte de Mostar (Bósnia e Her-
zegovina), a medieval Kotor (Montenegro) ba-
nhada pela sua esplendorosa baía e Dubrov-
nik, a jóia do turismo croata. 

Mínimo de 40 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.721€
Suplemento de quarto individual 396€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Zagreb e Dubrov-
nik | Lisboa; 7 noites de alojamento em hotéis de 
4*; refeições: 6 almoços e 7 jantares; circuito em 
autocarro; taxas de turismo; guia local em por-
tuguês (ou espanhol) para visita a: Zagreb, Bled, 
Ljubljana, Plitvice, Split, Trogir, Mostar, Dubrovnik 
e Kotor; entradas: Parque Nacional Plitvice, Ca-
tedral e templo de Júpiter em Split, Casa Turca 
em Mostar, mosteiro franciscano em Dubrovnik 
e centro histórico de Kotor; passeio de barco no 
lago Bled; passeio de barco no lago Kozjak; taxas 
de aviação de Lisboa (187€); assistente acompa-
nhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às refei-
ções; quaisquer serviços não mencionados.

GRANDE CIRCUITO DA 
ITÁLIA CLÁSSICA
09 A 21 JUNHO
LISBOA

Milão - Lago Di Garda - Verona - Veneza - 
Bolonha - Assis - Roma - Vaticano - Castel 
Gandolfo - Siena - Florença - Pisa - Cinque 
Terre - Génova
Conheça as mais belas cidades da magnífi-
ca Itália neste grande circuito italiano. A Bela 
Itália é um país de forte tradição artística e 
cultural, que concentra maior quantidade de 
obras de arte do que qualquer outro. Itália é o 
berço da civilização romana, cujas influências 
se espalharam por todo o mundo ocidental. 
De norte a sul iremos ver inúmeros edifícios 
históricos, castelos, palácios, exuberantes 
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igrejas, magníficos monumentos e paisagens 
de sonho. Como não mencionar ainda a de-
liciosa gastronomia e os afamados vinhos? 
Venha fascinar-se com um país que nunca 
passa de moda.

Mínimo de 31 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 2.205€
Suplemento de quarto individual 417€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Milão | Lisboa, 
taxas de aviação de Lisboa: 135€; circuito em 
autocarro; 12 noites de alojamento em hotéis de 
4* semi-centrais; refeições: 6 almoços e 12 jan-
tares; auriculares para todo o circuito; city tour 
meio-dia com guias locais de língua portuguesa 
(ou espanhol) em Milão, Sirmione, Verona, Vene-
za, Bolonha, Assis, Vaticano, Castel Gandolfo, Sie-
na, Florença, Pisa e Génova; visitas de dia inteiro 
com guias locais de língua portuguesa (ou espa-
nhol) em Roma e Cinque Terre; entradas: Duomo 
de Milão, Igreja de Santo António, Basílica de S. 
Francisco de Assis, Coliseu de Roma e Museus do 
Vaticano (com Capela Sistina); cruzeiro de acesso 
a Veneza: percurso Tronchetto – Veneza - Tron-
chetto; passeio de barco Cinque Terre: percurso 
La Spezia – Monterosso – La Spezia; assistente 
acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às re-
feições; taxas de cidade (a pagar diretamente em 
cada hotel); quaisquer serviços não mencionados.

DIAS DE MAGIA NA 
EUROPA CENTRAL
16 A 22 JUNHO
LISBOA | PORTO | FARO

Destino de grandes impérios e palácios gran-
diosos, as cidades imperiais da Europa Cen-
tral ainda respiram a atmosfera de outros 
tempos. Ali o viajante surpreende-se com as 
largas avenidas arborizadas de Viena e cen-
tros históricos coroados por catedrais como a 
de Praga. Antigas cidadelas como a de Buda-
peste e Bratislava, tornadas moradias de reis 
e imperadores, ainda dominam o horizonte. O 
fausto de outros tempos legou-nos ruas me-
dievais, igrejas barrocas e enormes palácios, 
como Schonbrunn em Viena, lugar de memó-
rias da Imperatriz Sissi. A isto soma-se um 
modernismo vibrante, uma gastronomia de 

pratos robustos e uma vivência urbana única, 
compondo assim um quadro que vale a pena 
apreciar, num dos magníficos cruzeiros nas 
águas calmas do Danúbio. Deixe envolver-se 
pela magia que deriva da serenidade majes-
tosa das antigas capitais numa experiência 
imperdível. Uma viagem para conhecer o es-
sencial destas 4 belas capitais. 

Mínimo de 26 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.298€
Suplemento de quarto individual 238€

Inclui: passagem Lisboa ou Porto ou Faro | Buda-
peste e Praga | Lisboa ou Porto ou Faro; 6 noites 
de alojamento em hotéis de 4*; refeições: 4 almo-
ços e 6 jantares (incluindo um jantar a bordo do 
cruzeiro no Danúbio); entradas: Castelo Hradčany 
em Praga, Palácio Schonbrunn em Viena e Par-
lamento em Budapeste; degustação de cerveja 
numa cervejaria tradicional; taxas de aviação de 
Lisboa: 40€; assistente acompanhante; serviço de 
auriculares; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (€ 10); bebidas às re-
feições; suplementos aéreos de saída do Porto 
ou Faro: 24€; por pessoa; quaisquer serviços não 
mencionados.

RÚSSIA DOS CZARES - 
DE SÃO PETERSBURGO 
A MOSCOVO COM ANEL 
DOURADO // NOVIDADE 

PASSAPORTE OBRIGATÓRIO

16 A 23 JUNHO 
LISBOA

São Petersburgo - Petrodvorets - Moscovo 
- Sergiev Posad -  Rostov Veliky -  Suzdal 
- Vladimir
Neste fantástico roteiro abrangemos os três 
principais destinos da Rússia, detentores de 
acervos artísticos, culturais e arquitetónicos 
de incalculável riqueza. Passaremos por São 
Petersburgo, imperial e heróica, Moscovo, a 
capital cosmopolita, e pelo Anel Dourado, a 
região que desvenda a parte da mais rica his-
tória do país. Visitaremos monumentos que 

guardam um passado rico e passagens políti-
cas mundialmente importantes. Uma viagem 
completa e repleta de heranças históricas e 
culturais que preparamos para si!

Mínimo de 24 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 2.137€
Suplemento de quarto individual 585€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Frankfurt | Mos-
covo e Moscovo | Frankfurt | Lisboa; taxas de 
aviação de Lisboa (100€); circuito em autocarro; 
7 noites de alojamento em hotéis de 4*; refeições: 
7 almoços e 7 jantares; café, chá e água mineral 
a todas as refeições; taxas de turismo; guia local 
em português; visto de entrada Rússia; todas as 
visitas, serviços e entradas mencionadas no pro-
grama como incluídas, incluindo cruzeiro e bilhete 
de comboio São Petersburgo para Moscovo; as-
sistente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às refei-
ções; quaisquer serviços não mencionados.

OS INCRÍVEIS FIORDES 
DA NORUEGA
20 A 27 JUNHO 
06 A 13 DE JULHO 
LISBOA

Oslo - Alesund - Cruzeiro Fiorde de Gei-
ranger - Glaciar de Briksdal - Cruzeiro 
Fiorde dos Sonhos - Bergen - Stavanger - 
Cruzeiro Fiorde de Lyse
Venha viver o verão no norte da Europa, com 
os seus dias longos e cheios de luz. Nesta 
viagem poderá apreciar belezas naturais in-
comparáveis, da espetacularidade dos ce-
nários naturais dos fiordes à modernidade 
das grandes cidades, do branco glaciar ao 
colorido das pequenas vilas. Começaremos e 
terminaremos em Oslo, a capital da Noruega, 
com uma localização privilegiada entre o fior-
de e as montanhas florestais, que lhe confere 
o título de "maior aldeia do mundo", como é 
conhecida. A riqueza desta cidade está no 
seu magnífico património natural que tão bem 
sabe preservar. Em suma, aceite o nosso con-
vite para uma viagem de contrastes e umas 
férias enriquecedoras e relaxantes.

Mínimo de 30 participantes

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo: junho 1.833€
Por pessoa em quarto duplo: julho 1.857€
Suplemento de quarto individual 378€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Oslo | Lisboa; ta-
xas de aviação de Lisboa (39€); 7 noites de aloja-
mento em hotéis de 3* e 4*;

refeições: 4 almoços e 7 jantares; visita e/ou ex-
cursões com guia local (em português ou espa-
nhol); visitas panorâmicas de Oslo e Bergen com 
subida em funicular a Floyfjellet; visita em Oslo à 
Península de Bigdoy com entradas incluídas: Mu-
seu Viking de Oslo, Museu do Barco Polar Fram e 
Museu Nórdico de Arte Popular ao ar livre; outros 
locais de interesse comentados pelo guia (segun-
do itinerário): Alesund, Cruzeiro pelo Geiranger, 



INTERNACIONAIS  VIAGENS INATEL   57

Glaciar de Briksdal, Cruzeiro pelo Fiorde dos 
Sonhos, Stavanger e Fiorde de Lyse; assistente 
acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às refei-
ções; quaisquer serviços não mencionados.

ENCANTOS DO  
BÁLTICO
13 a 21 JULHO
LISBOA | PORTO | FARO | FUNCHAL 

Polónia – Lituânia – Letónia – Estónia – Fin-
lândia
Nesta viagem visitaremos vários pontos de 
interesse próximos do Mar Báltico. Começa-
remos em Varsóvia, para depois percorrer a 
trilogia: Vilnius, Riga e Tallinn. Teremos opor-
tunidade de ver a impressionante Colina das 
Cruzes e o deslumbrante Parque Nacional de 
Wigry. Já na Escandinávia conheceremos a 
surpreendente e tranquila capital da Finlân-
dia: Helsínquia.

Mínimo de 35 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.750€
Suplemento de quarto individual 385€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Porto ou Faro 
ou Funchal | Varsóvia e Helsínquia | Lisboa ou 
Porto ou Faro ou Funchal; 8 noites de alojamento 
em hotéis de 4*; refeições: 6 almoços e 8 janta-
res; guia local em português (ou espanhol); visi-
tas panorâmicas de Varsóvia, Vilnius, Riga, Tallinn 
e Helsínquia, Parque Nacional de Wigry e Colina 
das Cruzes; entradas: Palácio Rundale; ingresso 
para o ferry entre Tallinn e Helsínquia; serviço de 
auriculares; taxas de aviação de Lisboa (39€); as-
sistente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às re-
feições; suplementos aéreos para saída do Porto 
e Faro: (21€); Funchal (126€); quaisquer serviços 
não mencionados.

FESTAS E ROMARIAS

FESTAS DA ROSA NA 
REPÚBLICA CHECA  
// NOVIDADE

17 A 23 JUNHO 
LISBOA | PORTO | FARO | FUNCHAL | PONTA 
DELGADA 

Todos anos, em junho, a cidade pitoresca 
de şeský Krumlov regressa à época renas-
centista e do domínio dos últimos senhores 
de Rožmberk por três dias. As ruas e as pra-
ças enchem-se com os sons dos torneios de 
cavaleiros, feiras de artesanato, banquetes e 
música medieval. As festas culminam com um 
desfile histórico em que participam cavaleiros 
e, sobretudo, personagens famosas relacio-
nadas com a história remota da cidade. O 
torneio de cavaleiros é muito popular, lembra 

uma lenda antiga sobre a divisão de rosas. 
Também vai poder apreciar um tabuleiro de 
xadrez gigante com figuras vivas e o fogo de 
artifício que brilha nos céus da cidade que se 
deleita com jogos de época, para adultos e 
para crianças. Para além deste festival no co-
ração da Europa, há muito mais para ver neste 
circuito por um país riquíssimo em património 
classificado pela UNESCO, onde os brindes 
se fazem com uma cerveja bem fresquinha. 
Veremos obviamente Praga, mas também al-
deias, castelos, palácios e belas paisagens. 
Aceita este convite para viajar com a INATEL? 

Mínimo de 40 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 1.394€
Suplemento de quarto individual 239€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Porto ou Faro 
ou Funchal ou Ponta Delgada | Praga e Praga 
| Lisboa ou Porto ou Faro ou Funchal ou Ponta 
Delgada; taxas de aviação de Lisboa (40€); circuito 
em autocarro; 6 noites de alojamento em hotéis de 
4*; refeições: 3 almoços (incluindo um numa cer-
vejaria) e 6 jantares (incluindo um de peixe local e 
outro medieval); água às refeições; cruzeiro no rio 
Moldava; recital de órgão em Svatá Hora; entradas 
e visitas: Castelo Hradčany, Catedral de São Vito, 
Igreja do Menino Jesus, Bairro Judeu (Josefov), 
em Praga, Svatá Hora, Castelo de Orlik, museu 
agrícola em Holasovice, Castelo de Hluboká, quin-
ta de piscicultura e castelo em Trebon; cervejaria 
com degustação, museu das moldavitas e castelo 
em Cesky Krumlov; ingressos na Festa das Rosas; 
assistente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às re-
feições; suplementos aéreos de saída do Porto ou 
Faro (24€), Ponta Delgada (123€) e Funchal (110€), 
por pessoa; quaisquer serviços não mencionados.

GRANDES VIAGENS

CHINA MILENAR, HONG 
KONG E MACAU 

PASSAPORTE OBRIGATÓRIO

03 A 15 JUNHO
LISBOA 

A China ocupa um lugar excecional no nos-

so imaginário porque a sua influência nas ar-
tes, na filosofia e nas ciências tem sido forte 
ao longo dos milénios. Este país é indubita-
velmente um dos mais importantes pontos 
turísticos e culturais do mundo. Os seus di-
versos museus, parques, teatros, templos, 
monumentos históricos, galerias de arte e 
construções históricas não deixam ninguém 
indiferente. 
A Muralha da China, por exemplo, é o monu-
mento mais visitado por turistas no mundo e 
a única construção do nosso planeta visível 
a olho nu a partir da Lua. Constitui uma das 
Sete Maravilhas do Mundo e integra o Pa-
trimónio Mundial da UNESCO. Ao longo da 
nossa viagem por esta nação imensa e de di-
nastias, iremos conhecer a capital da China 
e a histórica Praça Tiananmen. Em Xi'an, ve-
remos os famosos guerreiros de Terracota. 
Na idílica Guilin, ficaremos em modo zen e, 
em Shangai, contemplaremos um gigantes-
co centro económico. Iremos levá-lo ainda a 
Hong Kong, uma metrópole única de influên-
cia colonial inglesa, e ainda a Macau, um 
território que tanto nos diz. Os portugueses 
chegaram ali em meados do século XVI, per-
manecendo até ao ano de 1999.  Aproveite 
os feriados de junho e embarque connosco 
nesta fantástica viagem pelo país do Yin e 
Yang, numa viagem que vai da imensidão 
das grandes cidades às deslumbrantes pai-
sagens naturais de Guilin! 

Mínimo de 19 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 3.913€
Suplemento de quarto individual 630€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Frankfurt | Pequim 
e Hong Kong | Munique | Lisboa); passagens aé-
reas Xi'an | Guilin; Guilin | Xangai e Xangai | Hong 
Kong; taxas de aviação (95€); circuito em auto-
carro; 10 noites de alojamento em hotéis de 4* e 
5*; refeições: 10 almoços e 9 jantares; bilhete em 
comboio de alta velocidade (classe turística) entre 
Pequim e Xi'an; guia local em língua portuguesa 
(ou espanhola); todas as visitas e entradas men-
cionadas; seguro de viagem; vistos de entrada na 
China; assistente acompanhante.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às re-
feições; gratificações a guias ou motoristas; todos 
os serviços não indicados; taxas hoteleiras e/ou 
de aeroporto que apenas possam ser pagas lo-
calmente.
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58   VIAGENS INATEL  INTERNACIONAIS     

MALÁSIA, PERTO DO 
PARAÍSO // NOVIDADE 

PASSAPORTE OBRIGATÓRIO

MALACA, A HERANÇA PORTUGUESA, E 
OS FASCÍNIOS DA ÁSIA

30 JUNHO A 11 JULHO
Malaca, a herança portuguesa, e os fascínios 
da Ásia com Kuala Lumpur - As verdejantes 
montanhas do chá Cameron – Belum e ilhas 
paradisíacas de Penang e Langkawi. Um des-
tino de sonho com cenários magníficos de 
belezas naturais, que alia lugares impregna-
dos de tesouros históricos, culturais e arqui-
tetónicos. Cidades modernas com projetos 
futurísticos e que estão sempre a reinven-
tar-se. Vivencie experiências enriquecedoras 
com este povo hospitaleiro que respeita as 
diferenças culturais que ali se encruzilharam, 
incluindo a presença portuguesa que remonta 
ao século XVI.

Mínimo de 19 participantes 

// PREÇO 

Por pessoa em quarto duplo 2.851€
Suplemento de quarto individual 805€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Dubai | Kua-
la Lumpar e regresso; passagem aérea Penang 
| Langkawi e Langwaki | Kuala Lumpur; 9 noites 
de alojamento em hotéis de 4* e 5*; refeições: 8 
almoços e 9 jantares; circuito em autocarro; guia 
acompanhante em português (ou espanhol); guias 
locais para as visitas mencionadas (em português 
ou espanhol e em inglês em Langwaki); taxas de 
aviação de Lisboa (409€); assistente acompa-
nhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (€ 10); bebidas às re-
feições; taxa hoteleira turística (paga localmente 
nos hotéis no valor de 10 ringgits malaios (MYR10) 
por quarto e noite (equivalente a 2€); quaisquer 
serviços não mencionados.

CRUZEIROS INTERNACIONAIS

CRUZEIRO PELO NORTE 
DA EUROPA 

PASSAPORTE OBRIGATÓRIO

08 A 16 JUNHO
LISBOA 

Dinamarca – Finlândia -  Estónia - Rússia 
- Alemanha
Esta viagem começa pela capital da Dinamar-
ca, numa das mais belas cidades escandina-
vas, Copenhaga. Seguiremos para a entrada 
a bordo no fantástico Cruzeiro MSC Meravi-
glia, onde faremos paragens em locais tão 
idílicos como Helsínquia, na Finlândia, São 
Petersburgo, na Rússia, Tallinn, na Estónia, 
e Kiel, na Alemanha. Não perca esta viagem 
fascinante pelo Mar Báltico com passagem 
por locais incomuns que ostentam todo o seu 
esplendor.

Mínimo 20 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em camarote duplo 
Interior Bella 1.998€

Por pessoa em camarote duplo Inte-
rior Fantastica 2.038€

Por pessoa em camarote duplo 
varanda Bella 2.288€

Por pessoa em camarote duplo 
varanda Fantastica 2.378€

Inclui: passagem aérea Lisboa | Copenhaga | Lis-
boa; taxas de aviação Lisboa: 40€; transporte em 
autocarro: aeroporto | hotel; Copenhaga | porto 
de Copenhaga; porto de Copenhaga | aeroporto; 
1 noite de alojamento em hotel de 4* em Cope-
nhaga (sem bebidas incluídas); 7 noites a bordo 
do Cruzeiro MSC Meraviglia em camarote interior 
(ou exterior conforme opção escolhida) em regi-
me de pensão completa; refeições: 7 almoços e 
8 jantares, inclui almoço e jantar em Copenhaga; 
visitas de cidade com guias locais a terra durante 
o percurso em: Copenhaga, Helsínquia, São Pe-
tersburgo, Tallinn e Kiel; taxas portuárias no valor 
de 200€ por pessoa; assistente acompanhante; 
seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); bebidas às refei-
ções (possibilidade de comprar antecipadamente 
o pacote de bebidas no cruzeiro); gratificações, 
quotas de serviço: 10€ por pessoa e por noite 
(a reconfirmar a bordo); quaisquer serviços não 
mencionados. 

CRUZEIRO DE ITÁLIA, 
GRÉCIA, ALBÂNIA E 
CROÁCIA // NOVIDADE 

PASSAPORTE OBRIGATÓRIO

11 A 20 JULHO 
LISBOA | PORTO | FARO

Veneza ocupa uma localização excecional 
numa lagoa do Mar Adriático, a Lagoa de Ve-
neza. O principal núcleo da cidade, o seu cen-
tro histórico, é constituído por um conjunto de 
ilhas no centro da lagoa. A cidade tem 177 ca-
nais, 400 pontes e 118 ilhas. Nesta merecida 
pausa, iniciaremos a nossa viagem por esta 
idílica cidade italiana e seguiremos para Brin-
disi. Faremos paragens na Grécia em Katako-
lon, o berço dos Jogos Olímpicos, em Myco-
nos, a famosa e bonita ilha branca, e no porto 

de Pireus, para visitar a imponente acrópole 
de Atenas. Avançaremos em direção ao Mar 
Jónico com paragem na Albânia. Aqui co-
nheceremos Saranda localizada próxima da 
fronteira com a Grécia, de onde poderemos 
avistar a ilha de Corfu. Conheça Gjirokastra, 
cidade histórica do interior, reconhecida pela 
UNESCO por “cidade museu”. O último porto 
será em Dubrovnik, o destino mais procurado 
da Croácia, descubra o porquê! Teremos tam-
bém a oportunidade de visitar a encantadora 
cidade de Pádua, sinónimo de fé, beleza, cul-
tura e gastronomia. Embarque nesta fantásti-
ca viagem de 10 dias! 

Mínimo 20 participantes.

// PREÇO 

Por pessoa em camarote duplo 
Interior Bella 1.995€

Por pessoa em camarote duplo Inte-
rior Fantastica 2.055€

Por pessoa em camarote duplo 
vista mar Bella 2.115€

Por pessoa em camarote duplo 
varanda Bella 2.225€

Por pessoa em camarote duplo 
varanda Fantastica 2.285€

Inclui: passagem aérea Lisboa ou Porto ou Faro 
| Veneza | Lisboa ou Porto ou Faro; transporte em 
autocarro: aeroporto | hotel; Veneza | porto de Ve-
neza; porto de Veneza | Pádua | aeroporto; transfer 
de barco ida e regresso - Tronchetto a São Marcos 
| São Marcos a Tronchetto; 2 noites de alojamen-
to em hotel 4* (arredores de Veneza – Mestre); 7 
noites de alojamento a bordo do Cruzeiro MSC 
Musica, em camarote interior Bella (ou exterior 
conforme opção escolhida) em regime de pen-
são completa a bordo; refeições: 8 almoços e 9 
jantares, inclui almoços em restaurantes locais em 
Veneza e Pádua; visitas com guia local: Veneza e 
Pádua; visitas de cidade com guias locais a terra 
durante o percurso em: Katakolon, Mykonos, Pi-
reus, Saranda e Dubrovnik (conforme descrições 
em itinerário); taxas de aviação de Lisboa: 45€ por 
pessoa; taxas portuárias no valor de 200€ por pes-
soa; assistente acompanhante; seguro de viagem.

Não inclui: taxa de reserva (10€); taxas de cidade 
de Veneza (prevê-se 3,10€ por pessoa e por dia, 
a pagar diretamente no hotel); taxas hoteleiras ou 
de aeroporto que apenas possam ser pagas lo-
calmente; bebidas às refeições (possibilidade de 
comprar antecipadamente o pacote de bebidas 
no cruzeiro); gratificações, quotas de serviço: 10€ 
por pessoa e por noite (valor a reconfirmar a bor-
do); quaisquer serviços não mencionados.

Solicite estes e outros itinerários detalhados na 
sua INATEL mais próxima!



Condições Gerais
As presentes condições gerais são parte integran-
te do catálogo INATEL, constituindo, na ausência 
de documento autónomo, o contrato da viagem. A 
combinação de serviços de viagem aqui propostos 
constitui uma viagem organizada na acessão do 
Decreto-lei 17/2018 de 08 de março, pelo que se 
aplicam todos os direitos da União Europeia sobre 
viagens organizadas. Mais informação detalhada 
sobre o assunto, encontra-se disponível no portal 
de viagens INATEL.  A inscrição em qualquer destas 
viagens implica a adesão total às condições abaixo 
mencionadas:

ORGANIZAÇÃO
A organização das viagens é da INATEL Turismo (marca 
registada da Fundação INATEL), com sede na Calçada 
de Sant’Ana, n. º180, Lisboa, contribuinte fiscal no 500 
122 237, RNAVT nº 2954.

RESPONSABILIDADE
A responsabilidade da Fundação INATEL perante as 
obrigações assumidas, encontra-se garantida por se-
guro de responsabilidade civil, na companhia de segu-
ros Tranquilidade apólice nº 0004990237, no valor de 
75.000€ e pelo Fundo de Garantia de Viagens e Turismo 
nos termos da legislação em vigor.

SEGURO
O seguro de participação nas viagens da INATEL cobre o 
risco de morte e invalidez permanente, bem como des-
pesas de tratamento e repatriamento, em caso de aci-
dente. No ato de inscrição o participante pode solicitar o 
alargamento da cobertura do seu seguro de viagem para 
riscos extra e adicionais que considere relevantes (can-
celamento de viagem; perda ou extravio de bagagem, e 
outros), suportando os encargos correspondentes.

RESERVAS
- Poderão ser efetuadas nos balcões de vendas de qual-

quer uma das unidades de atendimento INATEL, através 
do portal ou em qualquer agência de viagens aderente.

- Todas as reservas só se consideram confirmadas com 
o pagamento do sinal correspondente.

- É da exclusiva responsabilidade dos participantes a 
correta informação dos nomes dos participantes, os 
quais deverão corresponder aos documentos de iden-
tificação. Erros nos nomes poderão levar a impedi-
mento de viajar.

INSCRIÇÕES | PAGAMENTOS | TAXA DE SERVIÇO
No ato da inscrição, o participante deverá depositar 20% 
do preço total da viagem, acrescido da taxa de serviço de 
reserva no valor de 10€ (não reembolsável), destinada a co-
brir encargos operacionais, não incluída no preço base. O 
restante pagamento deverá ser liquidado até 30 dias antes 
da data da partida. Excecionam-se programas que reque-
rem políticas de pagamento diferentes, conforme indicadas 
no programa detalhado da viagem. A INATEL reserva-se o 
direito de anular qualquer inscrição cujo pagamento não 
esteja em conformidade com o exposto ou quando exis-
tam razões justificadas.

ALTERAÇÕES À RESERVA
As alterações às condições da reserva confirmadas ini-
cialmente, quando possíveis (nome, data, tipo de aco-
modação, ou outra), implicam uma taxa de alteração de 
reserva, no montante de 10€.  No caso dos fornecedo-
res de serviços não aceitarem a alteração, fica sujeita 
às despesas e encargos previstos na rubrica “Desistên-
cias”. As passagens aéreas quando emitidas ficam su-
jeitas às despesas de alteração comunicadas pela com-
panhia aérea, que podem ser de 100% do valor pago.

DESISTÊNCIAS
1. As desistências deverão ser comunicadas logo que 

conhecidas pelo participante, por escrito, aplicando-se 
as seguintes regras:
-  Pagamento da taxa de serviço de reserva e despe-

sas de anulação a aferir (encargos não reembolsá-
veis que podem ser de 100% do valor da viagem, 
como em caso de não comparência);

-  Despesas de operação (gastos com a obtenção 
das reservas) acrescidas de uma percentagem que 
pode ir até 15% do valor total da viagem.

2. Quando se aplique, o participante será reembolsado 
pela diferença entre a quantia já paga e os montantes 
acima referidos.

3. No caso de desistência de um participante em quarto 
duplo, o suplemento de quarto individual deverá ser 
suportado pelo participante que mantém a reserva.

GASTOS DE ANULAÇÕES DOS CRUZEIROS
Regra geral, após a confirmação da reserva, qualquer 

cancelamento incorre em gastos.  Aplicar-se-ão sempre 
os gastos de anulação que regem as condições gerais 
de cada companhia marítima de acordo com a brochura 
do operador.

REEMBOLSOS
Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer reem-
bolso por serviços não utilizados ou dispensados pelo 
participante. A não prestação dos serviços previstos no 
programa da viagem, por causas imputáveis à INATEL, 
e caso não seja possível a sua substituição por serviços 
equivalentes, confere ao participante o direito de reem-
bolso pela diferença entre o preço dos serviços previstos 
e dos serviços efetivamente prestados. 

REGIME DE ACOMODAÇÃO E REFEIÇÕES
“Alojamento” significa apenas dormida; o alojamento 
da “3ª pessoa”, será em cama extra em quarto duplo, 
podendo ter a designação de quarto triplo; “pequeno-
-almoço” significa uma refeição ligeira tipo continental; 
“meia pensão” significa pequeno-almoço e uma refei-
ção principal; “pensão completa” significa as 3 refei-
ções. Quando expressamente incluídas, as refeições 
têm um horário fixo com menu igual para todos os par-
ticipantes, podendo ser diferentes dos restantes hóspe-
des do hotel. As bebidas às refeições, quando incluídas, 
são constituídas por água mineral ou 1 copo de vinho ou 
1 refrigerante. As refeições coincidentes com horários de 
voos, ou ligações aéreas, não se encontram incluídas no 
preço. A categoria dos hotéis mencionada é determina-
da pela legislação do país de acolhimento. 

BAGAGENS
A bagagem e demais haveres do participante não cons-
tituem contrato de transporte com a INATEL, entenden-
do-se, para todo e qualquer efeito, que o participante os 
transporta e conserva consigo, por sua conta e risco. A 
INATEL não responde pela perda ou danos sofridos com 
a bagagem, por qualquer motivo, durante a viagem. Por 
isso, recomenda-se aos participantes que estejam presen-
tes em todas as operações de carga e descarga da mes-
ma e que façam seguro de bagagem. O passageiro tem 
a obrigação de reclamar junto da entidade prestadora de 
serviços, no momento da subtração, deterioração ou des-
truição da bagagem. 

DOCUMENTAÇÃO
Todos os participantes deverão possuir regularizada a 
respetiva documentação pessoal ou familiar: bilhete de 
identidade ou cartão de cidadão, passaporte, autoriza-
ção para menores, vistos de entrada quando exigidos 
(com validade mínima de acordo com os requisitos do 
país), Cartão Europeu de Saúde, certificados de vacina, 
bem como restantes formalidades sanitárias (quando 
exigidas), etc. 
A INATEL declina toda a responsabilidade caso algum 
fornecedor ou autoridade recuse o embarque ou a en-
trada num país a qualquer participante por documentos 
inválidos ou esquecimento bem como outras razões 
de ordem particular, sendo por conta do participante 
qualquer gasto que daqui possa decorrer, aplicando-se 
nestas circunstâncias as condições estabelecidas para 
anulação ou desistência da viagem.
A organização da respetiva documentação está sempre 
a cargo do participante, não fazendo parte do preço da 
viagem.
Nas viagens com componente aérea, a documentação 
só será entregue ao participante, após a emissão das 
passagens aéreas. 

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA CRIANÇAS
Os menores que tenham de se ausentar do país sem 
os pais devem fazer-se acompanhar de uma declaração 
de autorização nos termos legais (consulte minuta numa 
qualquer Agência INATEL). Nas viagens aéreas em qual-
quer voo doméstico ou internacional, as crianças devem 
fazer-se acompanhar do cartão de cidadão / bilhete de 
identidade e passaporte consoante o destino (n.b.: cé-
dula pessoal não aceite). Os descontos e bonificações 
previstos para crianças, aplicam-se quando comparti-
lhando quarto com, pelo menos, dois adultos. Outras si-
tuações serão informadas caso a caso mediante pedido 
do participante e confirmação dos fornecedores.

TAXAS DE AVIAÇÃO, PORTUÁRIAS E TAXAS LOCAIS
Em alguns aeroportos, portos e cidades, existe o pagamento 
de uma taxa de embarque ou estada, que quando não ex-
pressamente incluída no preço, deve ser paga pelo partici-
pante, localmente. 

ALTERAÇÕES DE PROGRAMA
São da exclusiva responsabilidade da INATEL, os locais 
de partida e chegada, indicados nas viagens, não sen-
do permitidas quaisquer alterações ao programa sem a 
autorização prévia da INATEL. Por razões justificadas, 
nos termos da lei, a INATEL reserva-se o direito de (a) 

alterar a ordem do percurso, (b) substituir fornecedores 
por outros similares, ou (c) alterar a data da viagem. Se, 
circunstâncias imprevistas obrigarem à suspensão de 
qualquer viagem, os participantes inscritos terão direito 
ao reembolso do pagamento efetuado. 

PREÇO
Os preços mencionados são válidos para associados 
INATEL. Para não associados acresce uma taxa de 20 € 
por pessoa.

ALTERAÇÕES AO PREÇO
Os preços constantes do programa, incluindo taxas de 
aeroporto e portuárias, estão baseados nos custos dos 
serviços e câmbios vigentes à data de impressão do pro-
grama, pelo que estão sujeitos a alterações nos termos 
legais. Sempre que se verifique uma alteração ao preço 
da viagem, o participante será imediatamente informado 
e convidado a, dentro do prazo que lhe for fixado, aceitar 
o aumento verificado ou anular a sua inscrição nos mes-
mos termos e condições que os previstos na rubrica “Im-
possibilidade de Cumprimento”.

MÍNIMO DE PARTICIPANTES
Caso não seja atingido o número mínimo de participantes 
exigido, a INATEL poderá cancelar a viagem, notifican-
do o participante nos termos da lei, não havendo, neste 
caso, responsabilidade civil da INATEL, pela rescisão.

IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO
Se por factos não imputáveis à INATEL esta vier a fi-
car impossibilitada de cumprir algum serviço essencial 
constante do programa da viagem, tem o participante 
direito a desistir da mesma, sendo reembolsado de to-
das as quantias pagas, ou, em alternativa, aceitar uma 
alteração e eventual variação de preço. Se os referidos 
factos vierem a determinar a anulação da viagem, pode 
o participante optar por participar numa outra viagem de 
preço equivalente. Se a viagem proposta em substitui-
ção for de preço inferior, será o participante reembolsa-
do da respetiva diferença.

RECLAMAÇÕES
Deverão ser apresentadas por escrito à INATEL no pra-
zo de 15 dias após o termo da viagem. De acordo com 
a diretiva do Conselho da UE, as mesmas só poderão 
ser aceites desde que tenham sido participadas aos 
fornecedores dos serviços durante a viagem, exigindo 
dos mesmos os respetivos documentos comprovativos 
da ocorrência.
Nos termos da Lei n.º 144/2015 de 8 de setembro, infor-
mamos que o participante poderá recorrer às seguintes 
Entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Con-
sumo: a) Provedor da Fundação INATEL; b) Comissão 
Arbitral do Turismo de Portugal em www.turismodepor-
tugal.pt; c) Ou a qualquer uma das entidades devida-
mente indicadas na lista disponibilizada pela Direção 
Geral do Consumidor em http://www.consumidor.pt.

EXCURSÕES OPCIONAIS
As excursões e visitas não incluídas nos programas e 
consideradas opcionais são da total responsabilidade 
do participante, não aceitando a INATEL nenhuma res-
ponsabilidade sobre o serviço prestado.

OUTRAS CONDIÇÕES
1. É da exclusiva responsabilidade dos participantes a 

falta de pontualidade a todas as horas de partida. Nas 
viagens em autocarro, aconselha-se comparência no 
local de partida, pelo menos, com 30 minutos de an-
tecedência. 

2. Os horários indicados são aproximados, ressalvando-
-se quaisquer atrasos por motivos imprevistos. As ho-
ras mencionadas na documentação ou programa da 
viagem são indicadas na hora local do respetivo país. 

3. Nas viagens que compreendem circuito em autocarro 
a numeração atribuída no recibo entregue poderá não 
se revestir de caráter fixo, podendo existir rotatividade 
de lugares.

4. Nas viagens com componente aérea, o mau tempo, 
greves ou outras situações excecionais, são con-
sideradas circunstâncias extraordinárias, pelo que 
eventuais reembolsos serão tratados caso a caso, no 
âmbito da legislação em vigor.   

5. Os preços mencionados incluem o IVA, Imposto sobre 
o Valor Acrescentado, à taxa atual e são válidos até 
dezembro 2019, salvo indicação em contrário expres-
samente mencionada.

6. O presente catálogo não dispensa a leitura atenta do 
programa detalhado da viagem, dadas as eventuais 
alterações de preço e programa que possam ocorrer.

NOTA
As presentes condições gerais podem ser complemen-
tadas por quaisquer outras específicas desde que devi-
damente informadas por escrito pela INATEL.




