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PELOS DOCES CAMINHOS DE PORTUGAL
COM CENTENÁRIO DE FÁTIMA – 10 DIAS
SAÍDA 18/09 DO RIO DE JANEIRO
ACOMPANHANTE A PARTIR DO BRASIL

ITINERÁRIO
1º DIA (18/09) - RIO DE JANEIRO / LISBOA
Ida até o aeroporto do Galeão para encontro com o representante da Milessis Operadora. Procedimentos de checkín
e embarque em seu voo com destino a Lisboa. Noite a bordo.
2º DIA (19/09) - CHEGADA A LISBOA
Chegada no aeroporto de Lisboa e encontro com nosso representante para o transporte até o hotel. Dia livre para
descanso e ambientação. Haverá uma breve reunião com informações dos próximos dias da viagem e atividades.
Hospedagem em Lisboa. A noite, opcionalmente podemos ir até o Bairro Alto para assistir o Show do Fado e Jantar.
3º DIA (20/09) - LISBOA
Café da manhã no hotel. Iniciamos a nossa visita à capital de Portugal, começando pelo bairro monumental de Belém,
de onde partiram outrora as grandes expedições à procura de novos mundos. Fazemos uma primeira parada em frente
ao Padrão dos Descobrimentos e à Torre de Belém, símbolo da cidade. Tempo livre para poder ir provar os famosos
pastéis de Belém na pastelaria que reclama a sua origem. Seguimos até ao Palácio Nacional da Ajuda, antigo Palácio
Real, para uma visita guiada. Voltando o centro histórico da capital de Portugal, iniciamos um passeio pedestre pelas
ruelas de Alfama, passando pela Sé e atravessando a baixa pombalina até à Praça D. Pedro IV, mais conhecida por
“Rossio”. De novo no ônibus, subimos a elegante Avenida da Liberdade até ao Marquês de Pombal a caminho do
hotel. Resto do dia livre. Hospedagem., os principais monumentos e para degustar os famosíssimos “Pasteis de
Belém” na fábrica que os confecciona desde 1837. Tarde livre para descobrir a cidade. Hospedagemem Lisboa.
4º DIA (21/09) - LISBOA / SINTRA / CASCAIS / ESTORIL / LISBOA
Café da manhã. Saída para um passeio de dia completo pela costa de Lisboa, até Sintra. Em Sintra fazemos uma
primeira paragem para uma visita ao Palácio da Pena, o mais bonito de Portugal. Descemos ao centro histórico da
vila para passear pelas ruelas desta vila romântica e provar opcionalmente os famosos “travesseiros”, um exemplo
da doçaria conventual da região. Tempo livre para almoço. Pela tarde visite o Cabo da Roca, ponto mais ocidental
da Europa continental, eternizado por Camões como o local “onde a terra acaba e o mar começa …”. Durante a
tarde, A Costa do Estoril e Cascais são locais de descoberta obrigatória. Considerada por muitos a Riviera Portuguesa,
o conjunto Estoril e Cascais é repleto de glamour e carisma. É também no Estoril que se encontra o Casino Estoril, o
maior da Europa. Retorno a Lisboa ao final da tarde. Hospedagem em Lisboa.
5º DIA (22/09) – LISBOA / FÁTIMA / ÓBIDOS / LISBOA
Café da manhã no hotel. Partimos rumo a Fátima onde visitaremos a cidade, o Santuário e a casa onde viveram os 3
Pastorinhos. Local de grandes peregrinações devido às Aparições de Fátima. A Capelinha das Aparições, ex-libris do
Santuário, foi o primeiro local de culto construído. Ainda no recinto do Santuário pode-se contemplar a azinheira
grande, o monumento ao Sagrado Coração de Jesus, que se ergue no centro da praça, a Cruz Alta no topo sul do
recinto. Fátima é hoje o Altar do Mundo, um dos principais centros de peregrinação do mundo, onde milhões de
peregrinos encontram conforto espiritual. Tempo livre. As 15h, partida para Óbidos, uma magnifica Vila Medieval,
rodeada por muralhas que remontam ao tempo dos Mouros, deslumbrando cada um dos seus visitantes.
Óbidos é também conhecida por “ Vila das Rainhas”, devido à tradição real de os Reis a oferecerem às suas Rainhas,
como prenda de casamento. É uma Vila encantadora e com muitas igrejas e capelas repletas de obras de arte,
azulejaria, pintura, talha dourada e alfaias sacras. Cada Rua ou travessa com seus pitorescos recantos convidam ao
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passeio tranquilo e retemperador, mostrando o equilíbrio e harmonia da pequena Vila Museu. As casas caiadas de
branco com as suas barras coloridas, enfeitadas com flores complementam a perfeição do quadro. Não deixe de
provar opcionalmente a excepcional bebida local “ginjinha de Óbidos” um delicioso licor típico que nos relembra a
conquista aos mouros. Regresso a Lisboa ao final da tarde. Hospedagem.

6º DIA (23/09) - LISBOA / ÉVORA / LISBOA
Café da manhã no Hotel. Deixamos Lisboa, cruzando a ponte “Vasco da Gama” para a outra margem, atravessando
a planície alentejana até chegar a Évora, cidade que é um livro de história de arte portuguesa. Veremos a Praça do
Giraldo, que é o coração da cidade e um ponto de encontro por excelência, com cafés, esplanadas, lojas e o posto
de turismo. Depois não perca o Templo e as termas romanas, as muralhas medievais, a Sé, a Igreja da Graça e a
Igreja de São Francisco, com a sua curiosa Capela dos Ossos. Ao final da manhã, partimos para Arraiolos, típico
vilarejo alentejano e onde nos aguarda uma verdadeira experiência vínica com visita ao Monte da Ravasqueira, onde
faremos uma visita às vinhas, à adega, à linha de engarrafamento, às caves, ao Museu de Atrelagens, e teremos um
almoço buffet com degustação de vinhos e produtos típicos da região. Pela tarde, visita a pé pelo centro da vila com
especial destaque para visita a um atelier tradicional de produção de tapetes de arraiolos, uma Tradição Portuguesa
viva e prova da existência de produtos tradicionais portugueses de qualidade bordados à mão, da vila alentejana que
os batiza. Os tapetes de Arraiolos são únicos e sem igual em qualquer parte do mundo. Chegada a Lisboa ao final do
dia. Hospedagem em Lisboa.
7ª DIA (24/09) - LISBOA / ALCOBAÇA / NAZARE / BATALHA / COIMBRA
Café da manhã no hotel e check out. Saída para Alcobaça, que foi fundado em 1178 pela ordem de Cister, no
seguimento de um voto de doação à ordem de Cister feito por D. Afonso Henriques pela conquista de Santarém aos
Mouros. Alberga no seu interior a mais emocionante e bela história de amor de Pedro e Inês. Daqui seguimos para
Nazaré, a mais típica vila de pescadores, hoje uma cidade de veraneio, que soube manter as suas tradições ligadas
ao mar. Do “Sítio”, no ponto mais alto da vila tem uma fantástica vista panorâmica sobre todo o lugar. Tempo livre
para almoçar. De tarde ida Batalha, com parada para visita ao mosteiro Santa Maria da Vitória, um dos mais
emblemáticos monumentos de Portugal. Seguimos viagem para Coimbra para visita à universidade e Biblioteca
seguido de passeio pelo centro histórico da cidade dos estudantes. A Cidade possui uma mística muito própria, fruto
de um passado cheio de factos relevantes, e também das memórias dos milhares de estudantes que por aqui
passaram. Primeira capital do reino, no tempo dos nossos primeiros monarcas, durante quase dois séculos, ganhou
nova projeção com a fundação da Universidade, que proporcionou a formação do núcleo urbano pleno de edifícios
notáveis. Durante o séc. XIX, verifica-se um importante aumento populacional, surgindo novos arruamentos e zonas
residenciais, destacando-se o plano de urbanização da Quinta do Mosteiro de Santa Cruz. São de visita obrigatória a
Biblioteca e Universidade de Coimbra, assim como a Sé Velha e o Mosteiro de Santa Clara. Hospedagem em Coimbra.
8º DIA (25/09) - COIMBRA / AVEIRO / PORTO
Café da manhã no hotel e check out. Partida para Aveiro, apelidada de “Veneza portuguesa” por causa dos seus
canais e típicos barcos “Moliceiros” que lembram as gôndolas. Paramos no centro histórico, com um dos mais belos
conjuntos de construções “Arte Nova”, e embarque em cruzeiro nos barcos típicos da cidade, que o levarão ao longo
de cerca de 50 minutos pelos Canais da cidade e panorâmica das salinas de Aveiro, terminando com uma degustação
dos famosos “Ovos Moles”, um doce regional. Continuamos até ao Porto, cidade “Invicta”, a segunda maior cidade
de Portugal. Check in e tempo livre para almoço. Pela tarde, visita da cidade, passando pelas principais atrações e
monumentos, desde a Avenida dos Aliados, a Rua de Santa Catarina, onde se encontra o famoso “Café Majestic”, por
onde também já passou o presidente Jucelino Kubitschek. Continuação pela Estação de S. Bento, a Rua das Flores
até à Ribeira, o bairro histórico (patrimônio mundial pela UNESCO). Atravessamos a secular ponte Luís I para, na
outra margem, visitar uma das conceituadas caves de Vinho do Porto e finalizar o passeio com uma degustação de
vinhos nas Caves Sandeman. Hospedagem em Porto.
9º DIA (26/09) - PORTO / GUIMARÃES / BRAGA / BARCELOS / PORTO
Café da manhã no hotel. Saída para visita de dia inteiro à província do Minho. Primeira parada em Guimarães, o
“berço da nação”, onde nasceu o primeiro rei de Portugal e uma das cidades com o centro histórico mais bem
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preservado da Europa (Patrimônio Mundial UNESCO). Seguimos para Braga, a cidade dos arcebispos. Visita ao Bom
Jesus do Monte, com a sua majestosa escadaria. Visitamos depois o centro da cidade com a Sé de Braga. Tempo livre
para almoço. Continuamos por Barcelos, de onde vem o simbólico galo de porcelana com a sua peculiar lenda, até
chegar em Fão, uma pequena localidade junto à foz do rio Cávado, onde vamos conhecer a última das conventuais
iguarias: as “Clarinhas de Fão” com o seu recheio de chila com amêndoa (prova incluída). Regresso ao Porto ao final
do dia. Hospedagem em Porto.
10º DIA (27/09) - PARTIDA DO PORTO x RIO DE JANEIRO
Após o café da manhã e em hora a determinar, transporte privativo ao aeroporto internacional do Porto para
embarque em seu voo de retorno ao Brasil. Chegada ao Brasil. Fim dos nossos serviços!
.............................................................................................................................................................

VOOS
1 IB6024
2 IB3110
3 ------4 IB8721
5 IB6025

18SEP GALEÃO / MADRI 1835 / 0950+1
19SEP MADRI / LISBOA 1135 /1150
27SEP PORTO / MADRI 0805 / 1015
27SEP MADRI / GALEÃO 1145 / 1715

HOTÉIS
• Lisboa - Radisson Blu
• Coimbra - Tivoli
• Porto - Hotel Teatro
.............................................................................................................................................................

ROTEIRO INCLUI:
• Ticket aéreo Rio x Lisboa -- Porto x Rio com Ibéria
• Acompanhante a partir do Brasil
• Guia acompanhante especialista falando em português
• Traslados de chegada e partida com assistência
• Circuito em moderno ônibus de turismo com ar condicionado
• Hospedagem em hotéis 4* com café da manhã
• Degustação de vinho em Porto e Arraiolos/Évora -- Degustação de doces típicos: Pastéis de belém (Lisboa),
Ovos Moles (Aveiro) e Clarinhas de fão (Fão)
• Almoço em Arraiolos/Évora (sem bebidas)
• Entradas: Universidade de Coimbra e Palácio da Pena (Sintra)
• Taxas de turismo (exceto taxas de cidade, quando obrigatório), serviço e impostos
• Maleteiros nos hotéis (uma mala média por pessoa)
• Seguro viagem (p/ pessoas até 75 anos)
• Kit viagem Milessis Operadora

ROTEIRO NÃO INCLUI:
• Acompanhamento de guia nos dias/tempos livres
• Early check-in ou late check-out nos hotéis
• Degustações e refeições informadas como livre ou opcionais
• Bebidas durante as refeições inclusas
• IRRF 6,38%
• Taxas de embarque
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•
•
•

Extras de carater pessoal tais como: telefonemas, frigobar, lavanderia, compras, tours opcionais...
Gorjetas para guias e motoristas (recomendado entre Eur 3,00 a 5,00 por profissional/por dia)
Qualquer item informado como opcional ou não mencionado

.............................................................................................................................................................

Valor por pessoa em EUROS
* Forma de pagamento: Entrada 20% e saldo em até 6 x sem juros nos cartões visa e master

Tipo de apto
Single
Duplo
Triplo

Valor
2554 + 151 txs
2246 + 137 txs
2149 + 128 txs

.............................................................................................................................................................

SEGURO VIAGEM INCLUSO
BENEFICIOS E SERVIÇOS

LIMITES DE COBERTURAS

Assistência Médica por Acidente (por evento) ²
Orientação e direcionamento a rede de atendimento médico.

EUR55.000,00
incluido sim
EUR55.000,00

Cobertura de Gravidez ²-³
Assistência Médica por Enfermidade (por evento) ²

incluido
EUR55.000,00

Disponibilizar a Central Operativa 24 horas.
Assist. Méd. para Preexistência (até 85 anos) ²-³

EUR1.000,00
incluido

Assist. Méd. para Preexistência (maiores de 85 anos) ²-³
Orientação no caso de bagagens extraviadas.
Assistência Odontológica ²-³

EUR800,00

Fisioterapia (prescrição médica)

EUR600,00

Auxilio na localização de bagagem extraviada.

incluido
EUR800,00

Assistência Farmacêutica (por evento)
Orientação em caso de perda de documentos.

incluido
EUR6.000,00

Cobertura Para Prática De Esportes De Lazer
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Orientação para transferencia de pagamento de fiança judicial.
Extensão de Internação Hospitalar ²-³
Traslados Gratuitos em Emergência ²-³
Orientação nos procedimentos para reembolso de despesas.

incluido
10 dias
SIM

incluido
EUR1.000,00

Assistência Jurídica

EUR7.500,00

Assistência de Fiança Judicial
Interrupção De Viagem

US$720,00

Serv. Não Usufr. por Interrup. de Viagem

US$200,00
EUR250,00

reembolso de gastos por demora de bagagem

EUR130,00

Reemb. de gastos por rep. de mala danificada

EUR1.200,00
Seguro de Bagagem (suplementar) até
EUR100,00 (DIA)
Convalescença em Hotel (máximo em 05 dias)
EUR1.000,00

Cancelamento de Viagem Plus Reason
Transmissão de mensagens Urgentes

incluido

Repatriação Sanitária

EUR40.000,00

Repatriação por Morte

EUR40.000,00

Acompanhamento de Menor (Classe Econômica)
Acompanhamento de Idoso (Classe Econômica)
Pass. Aérea de ida e volta para um fam. (C.Econ.)

SIM
SIM
SIM
EUR100,00 (DIA)

Acomp. Fam. (hosp. de no máximo 5 dias)
Garantia de Viagem de Regresso (classe econômica)

SIM
EUR250,00

Gastos por Atraso ou Cancelamento de Voo
Seguro de Vida por Morte Acidental**

R$50.000,00

Seguro p/ Invalidez Permanente

R$50.000,00

Plano EURO MAX
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LIMITE DE IDADE - de 76 a 85 anos, acréscimo de 50% na tarifa, acima de 85 anos, acréscimo de 50% na tarifa e redução de 50%
somente no benefício médico. DIA ADICIONAL - dias adicionais a US$ 5,50 à partir de 10 dias.
COBERTURA DE CONTINENTE - os valores de coberturas serão mantidos em todos os Continentes : EUROPA, ASIA, AFRICA,OCEANIA
e AMÉRICAS.
GTA Coberturas
SOMPO SEGUROS - garantidos pela apólice nº 6916000005 e Proc SUSEP 15414,900421/2016-13 - Seguro de Vida por morte
acidental :14 a 80 anos, terão 100% (cem por cento) de cobertura do seguro, com idade superior a 80 anos, terão redução de 50%
(cinquenta por cento) na cobertura do seguro.

.............................................................................................................................................................

OBSERVAÇÕES:
• Nenhuma reserva efetuada até o momento;
• Valores e disponibilidades estão sujeitos a alteração sem aviso prévio;
• Gorjetas não estão incluídas no pacote, nos países da Europa é comum separar em torno de Eur 5,00 / Usd
5,00 por pessoa/ por dia (guias / motoristas...).
TRASLADOS
•

Permitido 1 mala média em formato europeu + 1 bagagem de mão (preferencialmente sacola de viagem ou
similar “mole”)

DOCUMENTOS
• Necessário passaporte com validade mínima de 6 meses a contar com a data de chegada ao Brasil
• Recomendada a vacina contra a febre amarela (levando em conta a situação atual do Brasil, pode se
tornar obrigatória a qualquer momento)
• Os países são soberanos podendo ou não permitir a entrada de cada indivíduo em seu território.
HOTÉIS
• Os quartos nesta cotação, são quartos sem vista especiais ex: praia, piscina, monumentos,... (exceto quando
informados);
• Configuração das camas não é garantida, é solicitada a preferência e oferecida mediante a disponibilidade;
• Nos hotéis da Europa, geralmente o horário de check in é às 14:00h e o check out às 11:00h podendo sofre
alteração de acordo com cada hotel. A liberação para entrada ou partida fora dos horários indicados, fica a
cargo do hotel e pode acarretar cobranças extras;
• Itália/Amsterdã/Croácia/Dubai/França/Portugal: taxas locais não estão incluídas e deverão ser pagas
localmente nos hotéis;
• Somente no regime de alimentação all inclusive as bebidas estão incluídas, pensão completa compreende as
refeições: café da manhã, almoço e jantar, as bebidas são a parte.
.............................................................................................................................................................
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