MARAVILHAS DE PORTUGAL
Lisboa, Óbidos, Santuário de Fátima, Alcobaça, Braga,
Santiago de Compostela, Guimarães, Aveiro, Coimbra, Porto

09 a 20 de Maio de 2019
(09/05 – Quinta-feira) NATAL / LISBOA
Às 21:00hs apresentação do grupo no Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves.
1° DIA (10/05 – Sexta-feira) LISBOA
As 00:05hs embarque no vôo TAP 0004 com destino a Lisboa. Pernoite a bordo. Previsão de
chegada às 11:15hs. Recepção, trâmites de imigração e traslado ao Hotel Vip Executive Zurique
para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Tarde livre para descanso e
atividades independentes. Pernoite.
2° DIA (11/05 - Sábado) LISBOA
Às 08:00hs, após o café da manhã, saída para city tour panorâmico na cidade de LISBOA
conhecendo a Basílica da Estrela, Museu do Automóvel, o Mosteiro dos Jerônimos, Torre de Belém,
Rua Marquês de Pombal, Ponte sobre o Rio Tejo, Praça do Comércio, Censo da Descoberta e
Castelo de São Jorge. Programação noturna: Sugerimos ao grupo Show de Fado com jantar
(Opcional não incluso no pacote).
3° DIA (12/05 - Domingo) LISBOA / ÓBIDOS / ALCOBAÇA.
Às 08:00hs, após o café da manhã, saída para Óbidos (vila medieval) com visita à igreja de Santa
Maria. Em seguida, acomodação em aptos duplos e triplos no hotel categoria turística.
4° DIA (13/05 – Segunda-feira) FÁTIMA
Dia livre para atividades religiosas na cidade de Fátima (local das aparições, em 1917, de Nossa
Senhora aos três pastorinhos), hoje local de peregrinação mundial. Visita ao Santuário e à Capelinha
das Aparições, onde se encontram os túmulos de Francisco, Jacinta e Lúcia. Retorno ao Hotel
5° DIA (14/05 – Terça-feira) ALCOBAÇA / BRAGA
Após café da manhã, saída de Alcobaça com destino a Braga, cidade dos arcebispos e capital do
Minho onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Programação
noturna livre
6° DIA (15/05 – Quarta-feira) BRAGA
Dia livre para atividades independentes.
7° DIA (16/05 – Quinta-feira) BRAGA / SANTIAGO DE COMPOSTELA / BRAGA
Às 08:00hs, após o café da manhã, saída com destino a Santiago de Compostela. Visita com guia
local ao centro histórico, turístico e religioso com destaque para a Catedral onde acorrem diariamente
inúmeros peregrinos vindos dos famosos “Caminhos de Santiago”. Este grandioso monumento erguese na Praça da Obradouro, lugar de encontro de todos os que lá chegam. Em horário a ser definido,
saída para Viana do Castelo com visita a Igreja e miradouro de Santa Luzia. Retorno a Braga.
8° DIA (17/05 – Sexta-feira) BRAGA / GUIMARÃES / BRAGA
Às 08:00hs, após o café da manhã, visita aos Santuários do Sameiro e do Bom Jesus na cidade de
Braga, a qual possui a mais antiga Catedral de Portugal. Continuação para Guimarães, cidade berço
da nacionalidade portuguesa. Visita a pé no centro histórico da cidade onde poderemos admirar as
suas velhas muralhas, ruas estreitas, casas palacianas, o Castelo e a estátua do Fundador D. Afonso
Henriques. Visita ao interior do Paço dos Duques de Bragança. Retorno à Braga para pernoite

9° DIA (18/05 – Sábado) BRAGA / PORTO / BRAGA
Às 08:00hs, após o café da manhã, saída para city tour panorâmico na segunda maior cidade de
Portugal conhecendo a Praça da Liberdade (local onde se situa a estátua de D. Pedro IV de Portugal
- D. Pedro I no Brasil), o Castelo do Queijo e Ribeira, incluindo visita à igreja de São Francisco, ao
Palácio da Bolsa com o seu magnífico Salão Árabe e uma das Caves com degustação do famoso
Vinho e passeio de barco pelo rio Douro admirando os bairros típicos e núcleo histórico que foi
declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Tempo destinado para compras. Retorno a Braga
para pernoite.
10° DIA (19/05 - Domingo) BRAGA / AVEIRO / COIMBRA / BRAGA
Às 08:00hs, após o café da manhã, saída para Aveiro, à fantástica cidade dos canais e dos deliciosos
“ovos-moles” (apreciado doce regional). Continuação para a histórica e monumental Coimbra de
muitas tradições, principalmente as ligadas aos estudantes da antiga e prestigiada Universidade. City
tour panorâmico na cidade e visita a Reitoria e Biblioteca. Tempo livre para passeio no centro da
cidade. No final do dia retornaremos para a cidade de Braga para pernoite.
11° DIA (20/05 – Segunda-feira) BRAGA / LISBOA / NATAL
Às 09:00hs acertos de extras do hotel em Braga e saída com destino ao Aeroporto de Lisboa onde
embarcaremos as 18:10hs no voo TAP TP 0003 com destino à Natal (Brasil). Chegada prevista às
21:40hs. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS
NOSSO PACOTE INCLUI:







Circuito em transporte de turismo;
Traslados de chegada e saída;
Hospedagem em hotéis classe
turística com café da manhã;
Visitas guiadas em: Lisboa, Porto e
demais cidades mencionadas em
programa;
Visita a Universidade de Coimbra;
Guia acompanhante;




Seguro Viagem;
Bolsa Avellar Tour.

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:




Refeições
e
passeios
não
mencionados no programa;
Qualquer serviço não mencionado
acima.

VALOR POR PESSOA PARTE AÉREA VOANDO TAP (sujeito a reajuste sem prévio aviso):
 U$D 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Dólares) podendo ser em até 05X nos cartões Visa e
Máster.
FORMA DE PAGAMENTO PARTE TERRESTRE:
 Em apto duplo: R$ 8.500,00
 Cartão de crédito: Em até 10X de R$ 850,00 nos cartões Visa, Máster e Hiper;
 Cheque: 10 cheques de R$ 850,00.
INFORMAÇÕES E RESERVAS:

AVELLAR TOUR: fone (84) 3221-2088 / 99988-8633
Site: www.avellartour.com.br
E-mail: avellartour@ig.com.br

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
- PASSAPORTE VÁLIDO (com vencimento em 06 meses após o retorno da viagem);
1) Cédula de Identidade Original emitida pela Secretaria de Segurança Pública (SSP),
em “muito bom” estado, com menos de 10 anos de emissão. Não pode estar rasurada, desbotada, ou
com plástico aberto. Não vale CREA, OAB, EXÉRCITO e demais identidades profissionais.
- Menores, de 18 anos, desacompanhados de um dos pais precisam de autorização judicial, com foto
3×4 do menor, emitida pelo Juizado de Menores da Polícia Civil e reconhecida a assinatura em
cartório. (2 vias). Caso o menor viaje sozinho, deverá ter a autorização do pai e da mãe para algum
responsável viajando com o mesmo. NÃO É PERMITIDO VIAJAR COM CERTIDÃO DE
NASCIMENTO.
O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação
informada. Caso contrário, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer reclamação e
nem devolução de valores. DOCUMENTAÇÃO e vistos são de inteira responsabilidade do
passageiro.
A Avellar Tour poderá promover ajustes, melhorias, inversões de roteiro, cortes, substituição
de meios de transporte e alterações que forem necessários para a realização e/ou continuação da
viagem e/ou segurança do grupo. Eventuais acontecimentos ou cancelamentos (inclusive de vôos),
que gerem atrasos ou mudanças necessárias, e que não prejudiquem consideravelmente a viagem,
não darão direito a descontos proporcionais ou indenizações, uma vez que o roteiro foi projetado e
elaborado antecipadamente dentro de situações normais de clima, tráfego e política e mecânica. Os
horários são orientativos e sujeitos a alterações.
INFORMAÇÕES E RESERVAS:

AVELLAR TOUR: fone (84) 3221-2088 / 9988-8633
Site: www.avellartour.com
E-mail: avellartour@ig.com.br

