PORTUGAL TOTAL, DE NORTE A SUL com o SANTUÁRIO DE FÁTIMA
LISBOA – PORTO – BRAGA – GUIMARÃES – LAMEGO – COIMBRA – ÉVORA – BATALHA – FATIMA – FARO (ALGARVE) – ALBUFEIRA – LAGOS – VILAMOURA – SINTRA-CASCAIS

04/10 a 15/10/2022 - 12 DIAS - AÉREO + TERRESTE | COM GUIA ACOMPANHANTE DESDE POA/RS

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. Por nos preocuparmos em garantir a melhor experiência, única e prazerosa,
preparamos esta programação de viagem para que possam conhecer em 10 dias o país de norte a sul. Garanta sua vaga! Lugares
limitados para viagem em grupo privativo com guia desde POA/RS - pacote exclusivo para 25 pessoas. Vamos?

PROGRAMAÇÃO DIA A DIA – ITINERÁRIO DA VIAGEM »
04/10/22 (1º Dia, Terça) PORTO ALEGRE / VOO A EUROPA (AÉREO): Apresentação no Aeroporto Internacional Salgado Filho, com pelo
menos 3h de antecedência ao horário de embarque, conforme voos confirmados e bloqueados, para check-in, trâmites de aduana e
migração. Partida do voo em viagem aérea a Porto com Conexão em Lisboa com refeições e pernoite a bordo.
05/10/22 (2º Dia - Quarta) LISBOA / PORTO (PORTUGAL): trâmites migratórios de chegada à Lisboa e conexão com o voo a Porto /
Portugal, conforme quadro de voos. Recepção e traslado com assistência ao hotel, restante do tempo livre para começar a explorar a cidade
ou descansar. Porto é a segunda maior cidade de Portugal e capital do norte do país. Hospedagem.
06/10/22 (3º Dia, Quinta) PORTO / GUIMARÃES / BRAGA / PORTO: Café da manhã no hotel. Saída em torno de meio-dia para visitar a
cidade do Porto, também conhecida como a cidade “invicta”. Passeando pela Rua de Santa Catarina e descendo da Avenida dos Aliados,
passando pela estação de trem de São Bento com seus magníficos painéis de azulejo, até chegar ao bairro histórico da Ribeira, junto ao rio
Douro, que a UNESCO classificou como Patrimônio da Humanidade. Atravessaremos a lindíssima ponte Dom Luís, para do outro lado, em
Vila Nova de Gaia, finalizando com degustação a umas caves de Vinho do Porto. Porto é a segunda maior cidade de Portugal e capital
do norte do país. Seguimos para Guimarães, cidade “berço” da nação, onde nasceu D. Afonso Henriques, o 1º rei de Portugal. Passeio a pé
pelo bem preservado centro histórico, tombado pela UNESCO como Patrimônio Mundial da Humanidade. Continuação da viagem em direção
a Braga, capital da bela e verdejante região do Minho e o centro religioso mais antigo do país, cidade dos arcebispos conhecida pelas suas
inúmeras igrejas. Seguimos para o Bom Jesus do Monte onde iremos embarcar no bondinho movido a água que nos levará até ao Santuário
com a sua esplendorosa escadaria em gratino e uma fabulosa vista panorâmica sobre a cidade e a região. Retorno à cidade do Porto.
Hospedagem.
07/10/22 (4º Dia, Sexta) PORTO / AMARANTE / VILA REAL / LAMEGO / PORTO: Café da manhã no hotel. Seguimos rumo ao Vale do
Douro, a mais antiga região vinhateira demarcada do mundo, começamos por visitar Amarante, onde realizaremos uma visita panorâmica
antes de continuar para Vila Real, para visitar o Palácio-Jardins Solar de Mateus (entrada incluída), que está entre as quintas mais belas da
Europa com sebes quadradas, estátuas e um túnel de cedro espetacular de 35 metros de comprimento. Terminamos a visita ao Vale do
Douro com a passagem por Lamego para visitar o Santuário de Nossa Senhora dos Remédios. Retorno ao Porto. Hospedagem.
08/10/22 (5º Dia, Sábado) PORTO / COIMBRA / BATALHA / FÁTIMA: Café da manhã no hotel, desocupação dos aptos e saída para
Coimbra para visitar o terceiro maior centro urbano de Portugal com o nosso guia local. Seus edifícios históricos foram declarados Património
Mundial pela UNESCO em 2013 e podemos encontrar a melhor universidade (entrada incluída) nos últimos cinco séculos. Continuamos a
nossa jornada para o Mosteiro da Batalha (entrada incluída), erguido em comemoração à Batalha de Aljubarrota, em 1385, onde está
sepultada a dinastia de Avis, nobres portugueses do século XV. Tempo livre para o almoço (não incluído) e posteriormente continuação da
viagem a Fatima, visitando o Santuário, formalmente intitulado pela Igreja Católica como Santuário de Nossa Senhora do Rosário de
Fátima, é um santuário mariano dedicado à Nossa Senhora de Fátima. Em momento oportuno, chegada ao hotel para acomodação e tempo
livre. Hospedagem.
09/10/22 (6º Dia, Domingo) FÁTIMA / ÉVORA: Café da manhã no hotel, e tempo livre até as 10h30 para quem desejar voltar ao Santuário,
comprar lembranças religiosas ou descansar um pouco mais, desocupação dos aptos e saída para Évora, capital do Distrito de Évora, na
região do Alentejo e sub-região do Alentejo Central, com aproximadamente 50 mil habitantes. É a única cidade portuguesa membro da Rede
de Cidades Europeias mais antigas, bem preservada e parcialmente cercada por muralhas medievais e numerosos monumentos de várias
épocas históricas, incluindo o templo romano, declarado Património Mundial pela UNESCO. Almoço (não incluído) no trajeto ou na chegada e
a continuação passeio guiado com guia local pela cidade. Posteriormente traslado ao Hotel para acomodação e restante do tempo livre.
Hospedagem.
10/10/22 (7º Dia, Segunda) ÉVORA / FERREIRA DO ALENTEJO / VILAMOURA: Partimos após o café da manhã em direção ao sul de
Portugal. Atravessaremos o interior do Alentejo e as suas intermináveis planícies, até chegar a Ferreira do Alentejo para uma visita ao Lagar
da Oliveira da Serra, uma das mais conhecidas produtoras de azeite do país. A visita permite conhecer todas as fases de produção e finaliza
com uma degustação, onde o objetivo é descobrir as principais diferenças entre os azeites. Continuaremos em direção ao Sul, deixando o
Alentejo para entrar na região do Algarve, conquistada aos mouros um século depois da formação de Portugal, e hoje uma das estâncias de
veraneio mais conhecidas na Europa. Hospedagem.
11/10/22 (8º Dia, Terça) VILAMOURA /SAGRES LAGOS / ALBUFEIRA / VILAMOURA: Café da manhã no hotel e saída para Sagres, local
mítico no extremo sudoeste da Europa Continental, deslumbrante pela imponência das suas falésias. Posteriormente, visitaremos a cidade
de Lagos, onde faremos uma visita acompanhada de guia local. Lagos é um centro histórico da era dos Descobrimentos e contemporâneo
do Infante D Henrique, era um estaleiro e o centro do comércio de escravos na Europa, faz parte do Distrito de Faro, na região do Algarve, e
tem população estimada em 22 mil. É uma cidade historicamente ligada aos descobrimentos portugueses, sendo hoje um dos mais atrativos
centros turísticos do Algarve, com praias e patrimônio de exceção e vida noturna de grande dinamismo Almoço livre (não incluído) na parte
da Marina e no retorno, tour panorâmico pela cidade de Albufeira, uma bela cidade costeira cheia de praias e de sol. Retorno ao hotel em
Vilamoura para descansar ou caminhar na praia do mar mediterrâneo. Hospedagem.
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12/10/22 (9º Dia, Quarta) VILAMOURA / LISBOA: Café da manhã no hotel e manhã inteiramente livre (lembrando que a desocupação do
hotel deverá ser até o meio dia) para atividades pessoais independentes Sugerimos visitar a Praia da Oura (Praia onde está localizado o
hotel) ou a Praia das Falésias ou São Rafael Albufeira faz parte da famosa região algarvia de Portugal, agora um dos destinos de férias mais
importantes da Europa O Algarve é famoso por suas deslumbrantes praias, maravilhosos mercados abertos, comida deliciosa, vinho e vida
noturna animada, há muito para manter-lhe ocupado Almoço livre (não incluído) e saída do hotel em torno das 15h00 em viagem rodoviária
até Lisboa com paradas técnicas no caminho, chegando ao destino em torno das 18h30/19h00 diretamente ao hotel para acomodação.
Hospedagem.
13/10/22 (10º Dia, Quinta) LISBOA / SINTRA / LISBOA: Café da manhã no hotel e posteriormente saída do hotel para city tour com guia
local para 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 ao longo do rio Tejo,
passando por baixo da Ponte 25 de Abril, até chegar ao Terreiro do Paço, no centro histórico da capital de Portugal Passeio pedestre pelas
ruelas de Alfama, passando pela Sé e atravessando a baixa pombalina até à Praça D Pedro IV, mais conhecida por “ De novo no ônibus,
para complementação do passeio pelo litoral de Lisboa, até Sintra Almoço livre (não incluído) em momento oportuno Em Sintra faremos uma
primeira parada para uma visita ao Palácio da Vila Descemos ao centro histórico da Vila para passear pelas ruelas desta Vila romântica e
provar os famosos “ um exemplo da doçaria conventual da região Retorno a Lisboa. Hospedagem.
14/10/22 (11º Dia, Sexta) LISBOA / DIA LIVRE: Café da manhã no hotel, posteriormente dia inteiramente para atividades pessoais
independentes. Hospedagem.
15/10/22 (12º Dia, Sábado) LISBOA / AEROPORTO DE LISBOA / PORTO ALEGRE (AÉREO): Café da manhã no hotel e posteriormente
traslado ao aeroporto de Lisboa para viagem aérea de retorno a Porto Alegre em voo direto com a TAP conforme quadro de voos
bloqueados. Refeições a bordo, chegando em Porto Alegre, no final da tarde. FIM DOS SERVIÇOS.
O QUE ESTÁ INCLUÍDO NO PACOTE »

Bilhete/Tíquete da parte aérea internacional, voo regular, classe econômica, voando TAP POA/ LIS / OPO / LIS / POA.
Taxas aeroportuárias, administrativas, emissão e impostos que deverão ser cobrados junto com o valor do pacote já convertidos a Reais (R$)
10 Noites de hospedagem em hotéis de categoria turística superior, em apto standard. de boa localização, conforme lista de hotéis previstos,
10 cafés da manhã tipo buffet servidos no horário estabelecido pelo restaurante do hotel (não inclui serviços de café no quarto, gorjetas).
Degustação de vinhos do Porto nas Caves do Vinho do Porto + Prova do doce típico os Travesseiros em Sintra.
Transporte para os traslados e passeios em ônibus de turismo panorâmico, conforme número de passageiros.
Motorista especializado e habilitado pelo órgão competente de Portugal para conduzir ônibus de turismo.
Guia acompanhante especializado de Portugal desde a chegada em Porto até a saída de Lisboa.
Guias locais em português em Porto, Braga, Guimarães, Coimbra, Évora, Lagos e Lisboa.
Guia acompanhante profissional desde Porto Alegre/RS para grupos acima de 16 pessoas.
Visita acompanhada de guia a uma cave de vinho do Porto com ingresso e degustação.
Entrada no Palácio de Mateus em Vila Real; Universidade de Coimbra e Mosteiro da Batalha; Lagar da Oliveira da Serra; Palacio da Vila em
Sintra; Guias locais para visita do Algarve;
-Bolsa pequena de viagem, nécessaire, porta-euros e etiquetas para as malas.
-Seguro de viagem internacional - USD 80.000 ou similar - sem cobertura COVID com limite de idade de 85 anos (consulte adicionais
COVID abaixo).
OUTROS SERVIÇOS INCLUÍDOS
Serviço de maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa); Taxas de Cidades (City taxs); Seguro Viagem com cobertura de EUR 30.000,00.
O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO PACOTE »

-Bilhete aéreo em primeira classe e/ou executiva e bilhetes aéreos fora das datas do bloqueio e para embarcar em outras cidades.
-Noite adicional por problemas de saúde, greve, fenômenos meteorológicos adversos que impeçam 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 e MOTORISTAS (LEVAR EUR 60,00 por pessoa), carregadores de malas nos aeroportos do Brasil e Portugal.
-Ingressos a parques nacionais, reservas ecológicas, e/ou museus quando não mencionados como serviços incluídos.
-Gastos com passaportes novos ou segunda via, vistos, vacina febre amarela e outras documentações para a viagem.
-Passeios e/ou eventos opcionais que passageiro opte por realizar fora da programação.
(*) Adicional para COVID: até 60 anos: USD 6,00 por dia / 61 a 80 anos: USD 12,00 por dia / limite de 80 anos.
PARTE AÉREA CONFIRMADA TAP - 25 LUGARES – LOC - OFJDAV »

04/10/2022 TP 118 PORTO ALEGRE / LISBOA 19:05 09:55
05/10/2022 TP1936 LISBOA / PORTO
12:10 13:10
15/10/2022 TP 117 LISBOA / PORTO ALEGRE 10:15 17:35
Franquias incluídas na parte aérea - bloqueio de grupo, conforme abaixo:
Bagagem despachada: 1 malas de até 23 kg, com tamanho máximo entre 153 a 158 cm lineares (soma da altura + largura + profundidade).
Bagagem de mão: 1 bagagem de mão de até 10g para levar a bordo, 55 x 35 x 25 cm (altura x largura x espessura), incluindo bolsos, rodas e alças.

LISTA DE HOTÉIS CONFIRMADOS E PREVISTOS » (sujeitos à alteração por hotéis similares em categoria e localização)
05 a 08/10/22 - 3 Noites em Porto - Hotel Ipanema Porto - pt.hoteis.com/ho285108/hf-ipanema-porto-porto-portugal/
08 a 09/10/22 - 1 Noite de hotel na cidade de Fátima - Hotel Aurea - https://aureafatimahotel.fatima-hotels.com/pt
09 a 10/10/22 - 1 Noite de hotel na cidade de Évora - Hotel Mar D´Ar Muralhas - www.mardearhotels.com
10 a 12/10/22 - 2 Noites de hotel em Vilamoura (Algarve) - Hotel Vila Galé Ampálius - www.hotelampalius.com
12 a 15/10/22 - 3 Noites de hotel em Lisboa - Hotel Fênix Lisboa - www.hfhotels.com/hoteis/hf-fenix-lisboa-pt/
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Devido à constante flutuação cambial, os valores deste pacote são atualizados, diariamente, pelo sistema em REAIS, conforme abaixo, e no
DOWNLOAD do roteiro em PDF, os valores atualizados estão disponibilizados na última página.
DOCUMENTAÇAO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM »
-Passaporte original dentro da validade (vencendo 6 meses a partir do embarque) emitido pela Polícia Federal.
-Estrangeiros e menores de idade com ou sem acompanhamento dos pais consultem documentações necessárias.
-Outros tipos identidades como carteiras funcionais ou carteira de motorista não são aceitas para embarcar a este destino.
OBS.1: A partir de 2022, todos os visitantes que atualmente não precisam de visto para entrar na Europa deverão apresentar o VISTO ETIAS.
OBS.2: Para as viagens durante ou pós-pandemia COVID-19, oportunamente, informaremos sobre novos documentos, protocolos nacionais ou
internacionais para viajantes em grupo, aéreos, rodoviários, ferroviários, marítimos ou fluviais, e sobre regras em estabelecimentos como hotéis,
restaurantes, museus, igrejas etc., como sempre, focando-nos, muito mais, na sua segurança e conforto a fim de garantir a melhor experiência.
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 2h30min 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.

DESEJAMOS EXCELENTE VIAGEM!

PORTUGAL TOTAL - NORTE A SUL com SANTUÁRIA DE FÁTIMA
04/10 a 15/10/2022 - 12 dias
Emissão da confirmação:
25/01/2022 - 17:56h

Validade da cotação:
25/01/2022 a 26/01/2022 - 17:56h

Obs.: VALORES ATUALIZADOS DIARIAMENTE CONFORME VARIAÇÃO CAMBIAL.

VALOR POR PESSOA (PARTE TERRESTRE + PARTE AÉREA + CRUZEIRO) DOS SERVIÇOS INCLUÍDOS »

R$ 19.050,00 ao câmbio da data da cotação e conforme validade ( Valor em EUR 2.990,00)
APTO SINGLE STD: R$ 24.780,00 ao câmbio da data da cotação e conforme validade ( Valor em EUR 3.890,00)
APTO DUPLO STD:

Crianças de 0 a 2 anos paga somente a taxa de embarque (R$ 990,00), 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.
OBS. APTO TRIPLO Venda somente sob consulta de disponibilidade.
FORMAS DE PAGAMENTO »
Opção 1: À VISTA - Desconto de até 4% para esta modalidade de pagamento, podendo ser 50% no ato e saldo a 30 dias.
Opção 2: CHEQUES PRÉ-DATADOS - entrada de 20% com cheque/dinheiro e saldo em 09X através de cheques pré para residentes no RS.
Opção 3: CARTÕES DE CRÉDITO - entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em 04X iguais - VISA / MASTER / OUTROS.
Opção 4: BOLETO BANCÁRIO - entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em no máximo 6X, que deverão estar quitados antes da viagem.
Valores e condições sujeitos à alteração de acordo a variação cambial, 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.
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