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O princípio de uma boa viagem!

Ilha da Madeira

PORTUGAL, ESPANHA
COM ILHA DA MADEIRA
Roteiro Completo

01º dia 05 jul qui São Paulo
Apresentação no aeroporto internacional de
Guarulhos e embarque via Lisboa com destino a:
02º dia 06 jul sex Lisboa
Chegada, recepção, traslado e visita panorâmica
da cidade: Praça Marquês do Pombal, Avenida da
Liberdade, Praça do Rossio, Mosteiro dos
Jerônimos, Monumento aos Descobrimentos,
Baixa Pombalina, Rio Tejo e Torre de Belém.
Acomodação. Jantar.
03º dia 07 jul sab Lisboa / Sintra / Cascais /
Estoril / Lisboa
Café da manhã. Saída para o encantador centro
histórico de Sintra, declarado Patrimônio Mundial
da UNESCO desde 1995. Visitando o Palácio da
Pena, considerado uma das “Sete Maravilhas de
Portugal”, tempo livre para passear pelas ruas
medievais da vila, e desfrutar da beleza da
paisagem da Serra de Sintra, e se deliciar com os
doces tradicionais da região, como os famosos

Lisboa

travesseiros e queijadas. Seguiremos ao Cabo da
Roca um dos locais mais emblemáticos de
Portugal, o ponto mais ocidental do Continente
Europeu. Continuação à baía de Cascais, antiga
residência de veraneio da família real portuguesa,
muito conhecida pela beleza das suas praias e
pela animada vida noturna. Seguiremos para
Estoril, famoso pelo seu Casino e pelos
espetaculares jardins que o rodeiam. Retorno a
Lisboa. Jantar.
04º dia 08 jul dom Lisboa / Portimão / Lagos /
Sagres / Vila Moura / Albufeira
Café da manhã. Saída pela cidade portuária de
Portimão, com panorâmica da praia da Rocha:
Continuação para Lagos e breve
visita,Continuação para a Ponta de Piedade,
conhecida como a “Catedral das Falésias”.
Seguiremos para Sagres, para visita ao local onde
funcionou a Escola Náutica fundada pelo Infante
D. Henrique que formou os primeiros
navegadores portugueses e ao Cabo de São

Fátima

Sevilha

Vicente.Terminada a visita seguiremos até Vila
Moura, visita panorâmica e parada junto à Marina.
Continuação até Albufeira. Chegada.
Acomodação. Jantar.
05º dia 09 jul seg Albufeira / Faro / Olhão /
Sevilha
Café da manhã. Saída em direção a Faro, visita
ao núcleo histórico amuralhado, com acesso
pelos Arcos da Vila e pela Porta Nova até à
Catedral. Seguiremos até Olhão , visita aos
mercados municipais, e edifícios classiﬁcados
pelo seu interesse cultural. Continuação até
Sevilha. Chegada e acomodação. Jantar.
06º dia 10 jul ter Sevilha
Café da manhã. Saída para visita à cidade:
Catedral, Bairro de Santa Cruz, Parque Maria
Luiza e Praça de Espanha. Jantar em um
restaurante típico com danças ﬂamencas.
07º dia 11 jul qua Sevilha / Évora / Santarém
Café da manhã. Saída em direção a Évora,
visitando Templo de Diana, Sé, Praça do Giraldo,
Igreja de São Francisco com possibilidade de
visita à célebre Capela dos Ossos. Continuação
até Santarém. Visita a Igreja do Milagre
Eucarístico e o miradouro das portas do Sol.
Acomodação. Jantar.
08º dia 12 jul qui Santarém / Fatima / Coimbra
/ Viseu
Café da manhã. Saída em direção a Fátima.
Visita ao Santuário com a Basílica, a Esplanada,
a Capelinha das Aparições e as Casas dos
Videntes Lúcia, Jacinta e Francisco. Seguiremos
em direção a Coimbra, para visita ás Carmelitas,
onde viveu a Irmã Lucia. Continuação a Viseu.
Chegada. Acomodação. Jantar.
09º dia 13 jul sex Viseu / Lamego / Vila Real /
Braga
Café da manhã. Visita a pé ao centro histórico da
cidade com destaque para a rua Direita, Sé e

Porto

Igreja da Misericórdia. Continuação a Lamego,
com visita ao Santuário de Nossa Senhora dos
Remédio, Sé de Lamego, e a Igreja de São Pedro
de Balsemão. Seguiremos a cidade de Vila Real,
com visita a antiga igreja de Santo Domingo,hoje
a Sé Catedral, visita do Solar de Mateus, símbolo
da arquitetura barroca em Portugal, continuação
para Braga. Chegada. Acomodação. Jantar.
10º dia 14 jul sab Braga / Santiago de
Compostela / Porto
Café da manhã. Visita aos Santuários de Nossa
Senhora do Sameiro, Bom Jesus, Catedral mais
antiga de Portugal. Em seguida sairemos em
direção Santiago de Compostela. Visita à
Catedral, construída no século XI em homenagem
ao Apóstolo Tiago, famosa pelas quatro fachadas
e Pórtico da Glória, onde encontra-se a capela
cuja cripta guarda os restos mortais do Apóstolo e
seus discípulos; Praça do Obradório e Praça das
Pratarias com seu chafariz. As Conchas de Vieira
gravadas e pintadas por todos os lugares são a
marca registrada da cidade. Continuação para o
Porto. Chegada. Acomodação. Jantar.
11º dia 15 jul dom Porto
Café da manhã. Saída para visita panorâmica da
cidade, declarada Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO e conhecida mundialmente pelo

Funchal

Funchal
comércio do famoso vinho do Porto. Jantar.
12º dia 16 jul seg Porto / Funchal
Café da manhã. Em horário conveniente
traslado para o aeroporto e embarque com
destino a Funchal. Chegada e visita a Catedral,
o Jardim Botânico e Mercado dos Lavradores.
Acomodação. Jantar.
13º dia 17 jul ter Funchal
Café da manhã. Saída para visita à Camacha,
centro de artesanato em vime; o Pico do Arieiro
a 1.810m de altitude (deslumbrante vista de
grande parte da ilha). Passaremos pela Floresta
Laurisilva (declarada patrimônio mundial pela
UNESCO), Ribeiro frio com seu viveiro de trutas

PREÇO À VISTA POR PESSOA
AÉREO E TERRESTRE EM DÓLARES:

APTO DUPLO
US$ 4.270,00 + 350,00 TAXAS
APTO INDIVIDUAL
US$ 4.870,00 + 350,00 TAXAS

e Santana com suas casas com telhado de
colmo. Almoço. Seguiremos em direção a Faial,
Porto da Cruz passando pelo miradouro da
Portela (670m de altitude de onde se avista a
costa Norte da ilha e a Ilha de Porto Santo),
Machico a 1ª capital da ilha e local onde terão
desembarcado os navegadores João Gonçalves
e Tristão Vaz Teixeira, descobridores da ilha.
Jantar.
14º dia 18 jul qua Funchal / Lisboa / São
Paulo
Café da manhã. Em horário conveniente
traslado para o aeroporto e embarque via Lisboa
com destino à São Paulo.
Chegada e ﬁm dos nossos serviços.

INCLUSOS NO PROGRAMA:
* Passagem aérea em classe econômica com tarifa
promocional para grupos indo e voltando na mesma data;
* Hospedagem em hotéis de categoria turística ou turística
superior (aptos disponíveis após às 14h00);
* Refeições conforme roteiro, com menu igual para todo o
grupo, exceto bebidas (não inclui dietas especíﬁcas);
* Traslados e passeios especiﬁcados no roteiro em ônibus
com ar condicionado exclusivo para o grupo;
* Guias locais falando português ou espanhol;
* Assistência de viagem internacional (excluídas doenças
crônicas ou pré-existentes);
* Transporte de 01 mala de porão de até 20 quilos e 01 mala
de mão de até 05 quilos (não inclui carregadores).

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
Grupo mínimo de 30 passageiros. Roteiro elaborado em julho 2017.
Sujeito a alterações.
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