
Chegada ao aeroporto da Portela, transporte ao hotel. Jantar e alojamento no 
hotel * * * * 

DIA 1 LISBOA

Após o pequeno-almoço, realizamos um tour, conhecendo alguns dos típicos 
Bairros da cidade, como seja Alfama, a Baixa, Belém. Almoço. Passeio para a 
outra margem do Tejo, pela Ponte 25 de Abril, para chegar a Almada onde 
admiramos o Cristo Rei. Regresso a Lisboa, com tempo livre no centro da cidade 
para compras.
Em hora a indicar, saída do hotel para um restaurante típico, onde irá ter lugar 
o nosso jantar, saboreando a gastronomia típica, com programa de FADOS! 
Regresso ao hotel. Alojamento.  

Após o pequeno-almoço, saída rumo ao Estoril (visita panorâmica) Cascais 
(passeio pedonal pelo centro desta maravilhosa vila), Cabo da Roca (breve 
parada), Sintra. Almoço, seguido de visita ao Palácio Nacional de Sintra. Partida 
depois para Fátima. Jantar e alojamento no hotel * * * * 

DIA 2 LISBOA (VISITA) / JANTAR TÍPICO COM FADOS

portugale

DIA 3 LISBOA / ESTORIL / CASCAIS / SINTRA / FÁTIMA

10 DIAS C/ TUDO INCLUÍDO

santiago de compostela

Pequeno-almoço, seguido de passeio em Trem Turístico de reconhecimento a 
Fátima, seguido da visita à Basílica e lugar de aparição da Virgem. Almoço. 
Continuação para a Batalha (Visita ao Mosteiro de Santa Maria da Vitória), 
saída rumo a Coimbra. Jantar e alojamento no hotel * * * * 

DIA 4 FÁTIMA (PASSEIO EM TREM TURISTICO) / BATALHA /
COIMBRA

Após o pequeno-almoço, o nosso guia orientará a visita à cidade, com entrada na 
Universidade, Sé, Santa Clara, onde na igreja do convento se encontra uma urna 
em prata com os restos mortais de D. Inês de Castro. Almoço. Saída depois rumo a 
Vila Nova de Gaia, onde à chegada visitamos uma das famosas Caves do Vinho do 
Porto com provas, seguido de visita panorâmica à cidade do Porto, admirando a 
Ribeira, Avenida dos Aliados, Igreja de São Francisco, Torre dos Clérigos, com 
visita à Sé Catedral. Jantar e alojamento no hotel * * * * 

DIA 5 COIMBRA / PORTO



Após o pequeno-almoço, visita panorâmica da cidade, seguido da visita 
com guia local, com destaque para a Praça Obradoiro, com o hotel dos 
Reys Católicos, Praça das Praterias e entrada na Catedral e tesouro. 
Almoço. Tarde livre para compras.  Jantar e alojamento no hotel * * * * 

Pequeno-almoço e saída rumo a Vigo, com breve parada em Pontevedra. 
À chegada a Vigo, realizamos visita panorâmica à maior cidade da Galiza. 
Destaque para a Praça de Espanha, centro comercial, o porto comercial e a 
marina, a praia de Samil, monte do Faro. Almoço. Continuação rumo a 
Braga. Jantar e alojamento no hotel * * * *  

DIA 7 SANTIAGO DE COMPOSTELA (VISITA)

DIA 8 SANTIAGO DE COMPOSTELA / PONTEVEDRA /
 VIGO / BRAGA

TUDO INCLUÍDO CONFORME PROGRAMA
Inclui os trasferes do aeroporto ao hotel e vice versa, todo o circuito em autocarro 
de turismo, guia oficial acompanhante, guia em Santiago de Compostela, estadia 
de 9 noites de hotel 4 estrelas, todas as refeições desde o jantar do 1º dia ao 
café da manhã do 10º dia, passeio em Trem Turístico em Fátima, teleférico 
panorâmico de Guimarães à Penha, nocturna em Restaurante Típico em 
Lisboa com Fados, entradas no Palácio da Vila em Sintra, Mosteiro da 
Batalha, Santuários do Bom Jesus e Sameiro, Paço dos Duques em Guimarães, 
Caves de Vinhos do Porto com provas, Mini Cruzeiro no Douro, entrada na 
Catedral e tesouro em Santiago de Compostela, taxas de turismo.

+99€

+99€

Pequeno-almoço e visita panorâmica da cidade, com destaque para a Praça 
da Republica, Torre de Menagem, Paço Episcopal, Jardins de Santa 
Bárbara e entrada na Sé com visita ao Museu de Arte Sacra.  Saída rumo a 
Guimarães. Almoço, seguido de passeio em Teleférico até à Penha 
(visita). Descendo à cidade, realizamos um passeio pedonal pelo centro 
histórico rua de Santa Maria, o Largo da Oliveira e o Paço dos 
Duques (séc. XV) cujo interior visitamos. Jantar e alojamento no hotel * * * * 

DIA 9 BRAGA (PASSEIO EM TELEFERICO) / GUIMARÃES

Pequeno-almoço. Mini-Cruzeiro no Douro admirando as seis pontes e 
uma outra perspectiva da cidade com vista do rio Douro. Resto de tempo 
livre para compras. Saída depois rumo a Santiago de Compostela, com 
parada no percurso para o almoço. Chegada a Santiago de 
Compostela. Jantar e alojamento no hotel * * * * 

DIA 6 PORTO / SANTIAGO DE COMPOSTELA

Pequeno-almoço. Em hora a indicar, o transporte ao aeroporto.

DIA 10 GUIMARAES / PORTO / …




