ANDRE RIEU EM LISBOA – SHOW EXTRA DE 28 NOV + FÁTIMA E PORTO
26/11 a 03/12/2019 | 8 DIAS COM GUIA ACOMPANHANTE DESDE PORTO ALEGRE/RS  INGRESSO INCLUÍDO 
DESCRIÇÃO DO DESTINO » PORTUGAL estende-se ao longo da costa atlântica na Península Ibérica, no Sudoeste da Europa. Faz fronteira com
a Espanha a leste e a norte, enquanto o Atlântico domina a zona costeira a oeste e a sul. Ocupando cerca de 16% da Península Ibérica, Portugal (que
inclui os arquipélagos da Madeira e dos Açores) conta com uma população de mais de 10 milhões de pessoas. Apesar da sua dimensão relativamente
pequena, o país apresenta uma grande diversidade histórica e geográfica, que varia entre regiões montanhosas e planícies douradas, cidades antigas
e modernas, vinícolas reconhecidas mundialmente, sua gastronomia única e boa infraestrutura turística, que contribuíram para que Portugal fosse
nomeado em 2017 o melhor destino turístico do mundo na premiação da 24ª edição do World Travel Awards. Aproveitaremos a viagem para assistir o
show de ANDRÉ RIEU QUE VEM A PORTUGAL! Desta vez o maestro, junto com a sua orquestra de 60 pessoas, a Johann Strauss Orkest e muitos
solistas, exibir-se-á grandiosamente com o seu novo show. Espere por um concerto colorido, cheio de música magnífica, muitas surpresas, balões, os
tenores The Platin Tenors e as formosíssimas sopranos. Deixe-se levar pelas melodias mais românticas ou recue juntamente com uma das valsas
contagiantes. Uma noite cheia de humor, emoção e reconhecimento para jovem e idoso. Viva a magia de André Rieu, durante uma noite festiva e
inesquecível e venha comprovar o por quê há anos André Rieu é um dos espetáculos ao vivo mais populares do mundo!

PROGRAMAÇÃO DIA A DIA – ITINERÁRIO DA VIAGEM »
26/11/19 (1º Dia, Terça) PORTO ALEGRE / LISBOA (AÉREO): Em torno das 19h30 apresentação no Aeroporto Internacional Salgado
Filho de Porto Alegre/RS para preparativos de embarque com destino a Lisboa – Portugal. Check in com conferência de passaportes,
trâmites de aduaneiros e migratórios e partida da viagem aérea direta a Lisboa às 22h10, com refeições e pernoite a bordo.
27/11/19 (2º Dia, Quarta) CHEGADA A LISBOA + JANTAR SHOW FADO IN CHIADO À NOITE (OPCIONAL): Chegada no aeroporto de
Lisboa e traslado privativo ao HOTEL LUTECIA****, em Lisboa. (Dependendo da hora de chegada, os apartamentos poderão ainda não
estar disponíveis! Só garantidos a partir das 15h. A bagagem pode ser guardada até os apartamentos serem atribuídos.) Resto do tempo
livre. Sugerimos às 18h00, pick-up no hall do hotel e traslado para assistir ao show “Fado In Chiado” (não incluído) seguido de um jantar
num restaurante no coração do Bairro Alto. O regresso ao hotel será por conta própria, possibilitando conhecer a vibrante vida noturna do
Bairro Alto ou um passeio pelo Chiado, descendo a Rua do Carmo até ao Rossio. Hospedagem no hotel selecionado.
28/11/19 (3º Dia, Quinta) VISITA DE LISBOA + SHOW DE ANDRÉ RIEU À NOITE: Café da manhã buffet no hotel. Iniciamos a nossa
visita à capital de Portugal, começando pelo bairro monumental de Belém, de onde partiram outrora as grandes expedições à procura de
novos mundos. Fazemos uma primeira parada em frente ao Padrão dos Descobrimentos e à Torre de Belém, símbolo da cidade. Tempo
livre para poder ir provar os famosos pastéis de Belém na pastelaria que reclama a sua origem. Voltando ao centro histórico da capital de
Portugal, iniciamos um passeio pedestre pelas ruelas de Alfama com visita à Sé de Lisboa 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 da tarde livre para aguardar o traslado às 18h30 ao ALTICE ARENA a fim de assistir o show do ANDRE RIEU,
com lugares reservados no setor BALCÃO 0 (i) – vide mapa no final do roteiro; início do show às 20h30 e retorno ao hotel ao final
do espetáculo (23h00). Hospedagem no hotel selecionado.
29/11/19 (4º Dia, Sexta) LISBOA / FÁTIMA / LISBOA (250 km ida/volta): Café da manhã no hotel. Posteriormente início do tour de 7
horas a Fátima - centro religioso e de peregrinação. Visita ao santuário e tempo livre para almoço (não incluído). Antes de regressar a
Lisboa, visita às casas onde nasceram os três pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta. Retorno ao hotel em torno das 15h30 / 16h00 e
restante do tempo livre. Hospedagem no hotel selecionado.
30/11/19 (5º Dia, Sábado) LISBOA / SINTRA / CASCAIS / ESTORIL / LISBOA: Após o café da manhã, saída para um passeio de dia
completo pela costa de Lisboa, até Sintra. Em Sintra fazemos uma primeira paragem para passear pelo centro histórico desta vila romântica
e provar os famosos “travesseiros”, um exemplo da doçaria conventual da região. Visita ao Palácio da Pena, o mais bonito de Portugal.
Continuamos pela luxuriante vegetação e lindíssima paisagem do Parque Natural de Sintra. É nas imediações da capital que se cultivam os
vinhos portugueses com mais história e tradição. Visita com degustação a uma das singulares adegas da região, antes de regressar a
Lisboa, passando pelo Cabo da Roca – o ponto mais ocidental do continente europeu. Ao longo da marginal seguimos por Cascais e
Estoril, até ao hotel. Hospedagem no hotel selecionado.
01/12/19 (6º Dia, Domingo) LISBOA / PORTO DE TREM – 1ª CLASSE + CITY TOUR: Café da manhã no hotel, desocupação dos quartos
e traslado para a estação de trem Santa Apolónia. Embarque no trem Intercidades em 1ª classe, com destino ao Porto. Receção na
estação de Campanhã, no Porto e transporte privativo ao hotel para deixar as malas e check em horário oportuno. Às 14h30, saída para
visita à cidade “Invicta”. Panorâmica passando pela Sé, o miradouro da Serra do Pilar, a Praça da Batalha, a rua pedonal (calçadão) de
Santa Catarina, até à Torre dos Clérigos. Descendo à Praça da Ribeira, junto ao Cais do Rio Douro, travessia pela famosa Ponte D. Luis
para Vila Nova de Gaia onde o tour finaliza numas Caves de Vinho do Porto para visita guiada com degustação, antes de regressar ao
hotel. Hospedagem no hotel selecionado.
02/12/19 (7º Dia, Segunda) PORTO / BRAGA / GUIMARÃES / PORTO: Café da manhã no hotel. Saída para tour de 6 horas pela
província do Minho. Em Braga, visita à Sé, ao Centro histórico paragem para almoço (não incluído), antes de continuar até ao Bom Jesus
do Monte e o Sameiro. De tarde, passagem por Taipas até Guimarães, o “Berço da Nação”. Visita ao castelo e passeio a pé pelo belíssimo
centro histórico, Patrimônio mundial pela UNESCO. Regresso ao Porto atravessando a verdejante região minhota. Hospedagem no hotel
selecionado.
03/12/19 (8º Dia, Terça) PARTIDA DO PORTO: SEM café da manhã no hotel. Em torno das 02h45 despertar para desocupação e traslado
ao aeroporto internacional do Porto para viagem de retorno ao Brasil. Partida de Porto às 06h00 com escala e troca de avião em Lisboa de
onde partirá às 11h00 e chegando a POA/RS em torno das 20h30 do mesmo dia. FIM DOS SERVIÇOS.
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O QUE ESTÁ INCLUÍDO NO PACOTE »
-Passagem aérea em voo regular e classe econômica, voando TAP POA / LISBOA // PORTO / LISBOA / POA com taxas e impostos.
-Franquia de 23kg para a bagagem despachada e 10kg para a bagagem de mão.
-04 noites de hospedagem no hotel Lutécia, quarto duplo ou single com café da manhã;
-02 noites de hospedagem no hotel Legendary Porto, quarto duplo ou single com café da manhã;
-Ingresso para o Show do Andre Rieu em 28/11 no setor Balcão 0 (i) ao lado da Pista VIP.
-Guia assistente de chegada, saída e guia local em Lisboa de 27/11 a 01/12/2019;
-Guia assistente de chegada, saída e guia local no Porto de 01/12 a 03/12/2019;
-Ônibus de turismo durante todos as visitas e traslados;
-Trem Intercidades Lisboa – Porto em 1ª Classe;
-Entradas: Palácio da Pena; Prova de Vinhos numa vinícola em Colares; Prova de vinhos nas caves de Vinho do Porto; Sé de Braga;
Complexo do Bom Jesus do Monte; Castelo de Guimarães;
-Guia acompanhante desde Porto Alegre/RS a partir de 14 pessoas confirmadas no grupo.
-Kit de viagem contendo bolsa pequena de viagem, porta-euros, etiquetas para as malas, porta-voucher.
-Seguro viagem internacional no valor de EUR 30.000,00 para pessoas até 70 anos, acima desta idade com adicional (favor consultar).
-Taxas de turismo, de cidade, serviços e impostos, exceto gorjetas a maleteiros, guias e motoristas.
O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO PACOTE »
-Ticket aéreo em primeira classe e/ou executiva, assentos na classe premium (deverão pagar separadamente se a classe de reserva permitir).
-Noite adicional por problemas de saúde, greve, fenômenos meteorológicos adversos que impedem a continuação da viagem.
-Refeições, bebidas e outras despesas de caráter pessoais não mencionadas como incluídas, como wifi, lavanderia, telefonemas, etc.
-Traslados de chegada e/ou saída em data ou horário diferente do grupo e diferença tarifária para adiantar ou adiar a ida e ou volta.
-Gorjetas* para GUIAS, MOTORISTAS, Carregadores de malas na entrada e saída dos hotéis, bem como nos aeroportos.
-Ingressos a parques nacionais, reservas ecológicas, e/ou museus quando não mencionados como serviços incluídos.
-Passeios e/ou eventos opcionais que passageiro opte por realizar fora da programação.

INVESTIMENTO POR PESSOA, CONFORME TIPO DE ACOMODAÇÃO (AÉREO + TERRESTRE) »
APTO DUPLO / TRIPLO Standard: R$ 9.998,00 com taxas dos aeroportos, impostos, seguro, city taxs, etc (exceto gorjetas e outras gratificações).
APTO SINGLE (INDIVIDUAL) STD: R$ 13.490,00 com taxas dos aeroportos, impostos, seguro, city taxs, etc (exceto gorjetas e outras gratificações)..
Crianças de 0 a 2 anos paga somente a taxa de embarque (R$ a informar), reconfirme esta política no ato da compra do pacote.
Crianças de 2 a 10 anos no apto dos pais paga 80% do valor de Adulto em apto duplo + cama extra e acima de 10 anos paga como adulto.
Apto triplo adulto confirmação sujeito a disponibilidade, portanto vendas unicamente sob consulta.
Jantar Show FADO IN CHIADO com traslados ida/volta em 27/11 = EUR 60,00 (podem reservar e pagar parcelado com o pacote)

FORMAS DE PAGAMENTO »
Opção
Opção
Opção
Opção

1:
2:
3:
4:

À VISTA - Desconto máximo de 3% sobre esta modalidade de pagamento, podendo pagar 50% na Entrada e saldo a 30 dias.
PRÉ-DATADOS - entrada de 20% com cheque/dinheiro e saldo em 9X através de CHEQUES PRÉ para residentes no RS.
CARTÕES DE CRÉDITO - entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em 4X iguais no VISA / MASTER / OUTROS (consultem).
BOLETO - entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em no máximo 6X* que deverão estar quitados antes do embarque.

Valores e condições sujeitos à alteração de acordo a variação cambial significativa, respeitando qualquer negociação em andamento ou reserva prévia.
CONDIÇÕES GERAIS PARA A COMPRA DO PACOTE »
1.Preenchimento da ficha de inscrição e reservas com os dados completos.
2.Assinatura do contrato de viagem com as condições gerais em duas vias.
3.Entregar ou enviar a cópia da identidade e/ou do passaporte do passageiro responsável e dos acompanhantes.
4.Para compras com Cartão de Crédito, enviar cópia frente e verso do cartão de crédito e do RG com ficha de autorização de débito assinada.
5.Pgto. Parcelado, entrada em cheque ou dinheiro e saldo com cheques pré-datados com a assinatura da ficha de parcelamento em duas vias.
6.Em caso de cancelamento serão cobradas taxas e/ou penalidades de acordo com nossas condições gerais – contrato de viagem por adesão.

HOTELARIAS CONFIRMADAS / PREVISTAS » Sujeita à alteração por hotéis da mesma categoria e localização.
27/11 a 01/12/19 - LISBOA: HOTEL LUTÉCIA - https://luteciahotel.negocio.site/
01/12 a 03/12/19 - PORTO: LEGENDARY PORTO HOTEL - http://www.legendaryportohotel.com/
VOOS BLOQUEADOS/HORÁRIOS PREVISTOS - 20 LUGARES - LOC RHAUP3 »
26/11/19 - TP0118 POALIS 22:10 10:50 (Porto Alegre / Lisboa)
03/12/19 - TP1921 OPOLIS 06:00 07:00 (Porto / Lisboa)
03/12/19 - TP0117 LISPOA 11:00 20:30 (Lisboa / Porto Alegre)
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM »
-PASSAPORTE VÁLIDO (6 MESES ANTES DE VENCER).
-PARA A VIAGEM A EUROPA É ACEITO SOMENTE O PASSAPORTE DENTRO DA VALIDADE (SEM NECESSIDADE DE VISTO).

LOCAL DE EMBARQUE PRINCIPAL »
O local de embarque dos passageiros do Rio Grande do Sul será o Aeroporto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre/RS - Terminal 1.
Apresentação para check in e embarque, no mínimo 2h45min antes do horário de partida do voo, por se tratar de viagem internacional em grupo.
Passageiros de outras cidades de estados vizinhos poderão embarcar no seu Aeroporto de Origem com adicional da diferença tarifária.

