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Portugal Grupo especial  -  11 de setembro de 2022 

Uma potência, como país cultural de grades tradições, rica história e costumes muito peculiares, durante 

nossa visita vamos conhecer, Lisboa, simpática e acolhedora 

cidade, Fatima, centro mundial de peregrinações, Coimbra 

centro cultural e Universitária, Porto ativa capital do vinho.  Além 

dos pitorescos vilareggios como Braga, Guimaraes Évora, Aveiro 

a região do Algarve e ilha da Madeira e Santiago de Compostela.  

Roteiro  

01º dia  S. PAULO - LISBOA   

Apresentação em local previamente combinado em Santos e em S. Paulo, ou no aeroporto de Guarulhos. 

Embarque   

 

02º dia LISBOA   

Chegada no aeroporto internacional de Lisboa, recepção e traslado PRIVATIVO com assistência, ao hotel 

hospedagem restante do dia livre para descanso ou para começar a descobrir a cidade.    

 

03º dia  LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA  

Café da manhã. Visita da cidade de Lisboa saída as 09,00 Hrs. Começamos por panorâmica do centro de 

Lisboa, com o bairro da Baixa e de Alfama. Seguimos pela monumental Praça do Comércio, pelo Rossio 

coração da cidade e pela Avenida da Liberdade, “Boulevard” de Lisboa até chegar a Praça Marquês de 

Pombal.  Daqui seguimos para o bairro de Belém para encontrar alguns dos mais emblemáticos 

monumentos da época dos descobrimentos marítimos dos sec. XV e XVI. Paramos junto à Torre de Belém 

(património mundial da Unesco) fortaleza do séc.XVI lugar de partida de caravelas e navegadores que 

deram novos mundos ao Mundo e do Padrão dos Descobrimentos inaugurado nos 500 anos da morte 

do Infante D. Henrique – o Navegador. Em seguida visitamos a Igreja do Mosteiro dos Jerónimos 

(património mundial da Unesco) obra prima do “Estilo Manuelino”.  Tempo livre para almoço. Pelas 

14h00 partimos a descoberta de alguns dos mais encantadores recantos do Romantismo em Portugal. 

Subimos ao alto de um dos picos da Serra de Sintra onde pelo sonho de um homem nasceu um dos mais 

belos palácios do Romantismo europeu. A original mistura de um antigo convento do séc.XVI com uma 

arquitetura revivalista e exuberante na sua decoração dão-lhe um carácter único.  No final da visita do 

Palácio da Pena descemos a vila de Sintra onde a harmonia da sua arquitetura se alia a riqueza do seu 

artesanato e uma doçaria única com os travesseiros e queijada: Regresso a Lisboa, via Cascais e Estoril.  

  

04º dia LISBOA - OBIDOS - NAZARE - FATIMA - LISBOA  

Café da manhã e partimos ao encontro da vila de Óbidos, com suas muralhas medievais, suas rústicas 

casas brancas, seu rico e variado artesanato e a sua Pousada do Castelo. em seguida viajamos até 

Alcobaça para visitarmos a imponente igreja do Mosteiro (Património Mundial da UNESCO), a primeira 

completamente gótica em Portugal e onde nos comoveremos pela trágica história de amor contada 
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pelos túmulos de D. Pedro e D. Inês de Castro.  Para almoço deslocamo-nos á pitoresca e colorida vila 

piscatória da Nazaré com as suas lendas e tradições. Se possível vamos ao Sítio, para contemplar um 

deslumbrante panorama da vila e das suas praias. Prosseguimos para Batalha onde visitaremos a igreja 

do Mosteiro (Património Mundial da UNESCO) obra prima do gótico com os seus riquíssimos vitrais. 

Finalmente chegamos ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima Altar da Fé Cristã e de peregrinação 

mundial Aí poderemos visitar a Capelinha das Aparições e a imagem de Nossa Senhora de Fátima, a 

Basílica do Santuário onde repousam os três videntes de Fátima, a Igreja da Santíssima Trindade a quarta 

maior no mundo Católico em capacidade, a Estátua do Sagrado Coração de Jesus. Tempo para assistir a 

uma missa. Regresso a Lisboa hospedagem  

  

05º dia LISBOA - EVORA - ALBUFEIRA  

Café da manhã e partida para Évora com visita a pé pela histórica cidade Patrimônio da Humanidade, 

com o templo de Diana a Catedral da Se, Praça Giraldo, Igreja de São Francisco, e com visita a famosa 

capela dos Ossos.  Continuação para Algarve e finalmente chegada a Albufeira hospedagem.    

  

06º dia ALBUFEIRA - SILVES - LAGOS -SAGRES - ALBUFEIRA  

Café da manhã e saída para a região de Barlovento, com parada 

em Silves com seu castelo, Visita de Cabo Sao Vicente e a 

fortaleza de sagres. Visita a Lagos, cidade sempre ligada a 

história marítima Nacional de Portugal. Tempo livre em Lagos 

para almoço e pela tarde visita a Portimão. Regresso a Albufeira 

e hospedagem.  

  

07º dia ALBUFEIRA - LISBOA - FUNCHAL  

Café da manhã e saída para Lisboa e embarque com destino a 

Ilha da madeira, chegada e transfer ao hotel, tempo livre para desfrutar desta encantadora cidade na 

capital da Ilha da Madeira.  

  

08º dia FUNCHAL  

Café da manhã e saída para tour pela ilha, visitando os principais pontos turísticos como o mercado dos 

Lavradores e o centro histórico. Pela tarde, visita a Santana, conhecida pelas suas Casas e por ser a 

entrada da Laurissilva, uma floresta classificada como Patrimônio Mundial pela Unesco desde 1999. As 

famosas Casas Típicas de Santana são peculiares. Sua construção tem um formato triangular cujo teto é 

feito com o caule do trigo.  

  

09º dia FUNCHAL - LISBOA - SERRA ESTRELA Café da manhã e traslado para aeroporto de Funchal e Voo 

para Lisboa. Chegada e seguimos viagem para Serra Estrela com parada em Castelo Branco, a “capital da 

Beira Baixa”, com Arquitetura típica, um castelo templário, portados e igrejas quinhentistas, jardins 

barrocos e solares de famílias com raízes cravadas na história. Fundao, no sopé da Serra da Gardunha, 

no planalto da Cova da Beira, o Fundão é uma cidade, sede de concelho, a cerca de 500 metros de 
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altitude. Esta é uma região de terrenos muito férteis, sabiamente explorados ao longo dos séculos, onde 

grandes produções de fruta são famosas, nomeadamente a Cereja do Fundão e finalmente chegaremos 

na Serra da Estrela para hospedagem.  

22/09 COVILHA – DOURO - PORTO  

Cafe da manhã e partiremos para o encontro Viseu, considerada por muitos como a “melhor cidade para 

viver” em Portugal, Viseu é uma cidade com origens que remontam à Idade do Ferro. Esta cidade foi 

conquistada pelos romanos, após uma forte resistência do povo lusitano (os antepassados dos 

portugueses). chegada a Porto Hospedagem e final da tarde e noite livre para desfrutar da cidade do 

Porto.  
  

10º dia PORTO 

 Café da manhã, pela manhã saída as 09,00 Hrs. para realizar uma visita da cidade Iniciando pelo centro 

histórico Palácio da Bolsa de Valores, Estação Central, a Catedral Vista panorâmica da cidade, pontes 

sobre o rio Douro, Palácios e Casarões, assim como as margens do rio, com suas típicas embarcações, 

um percurso único e inesquecível pelo Bairro da Sé o coração do PORTO antigo de raiz medieval. 

Terminamos este inesquecível tour numas caves de vinho do Porto, no coração histórico de Vila Nova 

de Gaia, num ambiente que o levará numa viagem ao passado. Tarde  
 

11º dia PORTO - SANTIAGO DE COMPOSTELA - PORTO  

Deixamos a cidade do Porto pela manhã em direção a Santiago, devido à beleza e valor dos seus 

monumentos a cidade de Compostela para além de ser uma referência no campo da peregrinação pelo 

famoso Caminho de Santiago, merece bem o título de Património Mundial. Em 1993, 8 anos depois o 

Caminho de Santiago também foi reconhecido como Património da Humanidade pela UNESCO. É um 

dos mais importantes centros de peregrinação do Mundo cristão, por isso e exatamente relacionado 

com esta questão, uma das referências da Capital Galega é a sua Catedral construída em homenagem 

ao Apostolo Santiago El Mayor. Visitar a Catedral, passeando pela Plaza del Obradoiro é uma tarefa 

obrigatória para todo aquele que vem a Santiago de Compostela. Outro dos monumentos que fazem da 

Cidade de Santiago uma cidade importante é a sua Universidade com 500 anos de história, que dá à 

cidade o ambiente universitário que se respira nas ruas, e nos bares, pelas suas tradições. Regresso ao 

porto ao final do dia.  
  

13º dia PORTO - BRAGA - GUIMARAES -PORTO  

Café da manhã, pela manhã as 09,00 Hrs Partimos em direção a Braga. Visita aos Santuários do Sameiro 

e Bom Jesus, nesta cidade que possuí a mais antiga Catedral de Portugal. Continuação da viagem para 

Guimarães, cidade berço da nacionalidade portuguesa. Visita a pé pelo centro histórico da cidade, onde 

poderá admirar as suas velhas muralhas, ruas estreitas, casas apalaçadas e o Castelo. Visita ao interior 

do Paço dos Duques de Bragança. Regresso ao Porto  

  

14º dia PORTO – AVEIRO – COIMBRA – LISBOA   

Café da manhã e em horário combinado, saída para Aveiro fantástica cidade dos canais, carinhosamente 

conhecida como A Veneza Portuguesa, é cortada por ruas aquáticas onde deslizam os coloridos barcos 

moliceiros, os que lhe confere um carácter específico., continuação para Coimbra, cidade histórica e 
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Universitária, visita panorâmica da cidade e da Universidade, seguremos para Aveiro chamada a Veneza 

de Portugal parada e tempo livre para degustar os famoso Ovos Moles, chegada a Lisboa e hospedagem 

e noite livre.  

  

15º dia LISBOA / S.PAULO  

Em horário combinado, Transfer ao aeroporto e 

embarque para o Brasil.     

  

ESTES VALORES INCLUEM:  

- Passagem aérea, desde Guarulhos, com direito 

a uma bagagem despachada e uma de mão    

- 03 noites de hospedagem em Lisboa no Hotel Turim Europa 4*, ou similar com café da manhã incluído 

- 02 noites de hospedagem em Algarve no Hotel Yellow Praia Montegordo 4, ou similar com café da 

manhã incluído  

- 02 noites de hospedagem em Funchal no Hotel Pestana Casino Park 5*, ou similar com café da manhã 

incluído  

- 01 noite de hospedagem na Serra da Estrela no Hotel Luna Serra da Estrela 4*, ou similar com café da 

manhã incluído  

- 04 noites de hospedagem em Porto no Hotel Holiday Inn Porto Gaia 4*, ou similar com café da manhã 

incluído  

- 01 noite de hospedagem em Lisboa no Hotel Holiday Inn Lisboa 4*, ou similar com café da manhã 

incluído - Taxas de turismo de Lisboa e no Porto  

- Ônibus de Turismo a disposição (exceto Funchal) e com wifi gratuito a bordo - Guia acompanhante 

desde o Brasil e durante toda a viagem para informações adicionais  

- Guia para visitas em todas as cidades mencionadas  

- Visita e degustação de vinhos do Porto nas Caves Sandeman em Porto  

- Ingressos : Palácio da Pena em Sintra; Igreja do Mosteiro de Alcobaça; Igreja do Mosteiro de Batalha; 

Sé de Évora e  - Capela dos Ossos; Catedral de Santiago de Compostela com guia local incluída; Palácio 

Duques de Guimarães;              Universidade e Biblioteca de Coimbra  

- Seguro Viagem com garantia de cancelamento, por motivos de saúde e outros itens.  

- Assistência 24 horas, via whatsapp e nos hotéis   

          

Não incluído: Taxas de embarque - Extras de modo geral e tudo que não estiver mencionado com 

incluído  

  

Preço por pessoa conforme acomodação: em 10 x sem entrada  a vista - 6% 

Apto duplo .....................EURO 3.862,00   Apto Individual...............EURO 4.390,00  

Taxas de embarque EURO 298,00  

 



                                           
 

Principal Operadora Turistica 

Tel. 11 4063 4793    whatsapp 11 9 8581 5513  

www.principaloperadora.com.br – principal@principaloperadora.com.br 

 

Seguro garante 100% da tarifa paga em caso de cancelamento pelos seguintes eventos: 

a) Internação por doença grave, acidentes corporais graves ou morte do:     

• Segurado;   • Familiar de primeiro grau de parentesco    • A pessoa designada para custódia de menores 

ou incapacitados    • O substituto profissional.     

b) Morte do familiar de até terceiro grau de parentesco     

c) Prejuízos graves na residência ou local de trabalho do segurado     

d) Demissão laboral do segurado     

e) Incorporação a um novo posto de trabalho, em uma empresa distinta, com contrato de trabalho     

f) Carta de cancelamento de férias emitida pela empresa do segurado     

g) Convocação como parte ou testemunha de um tribunal ou membro de júri    

 h) Apresentação a provas para concurso público;     

i) Nomeação para cargo concursado     

j) Convocação como membro de mesa eleitoral     

k) Requerimento legal antes do início da viagem (convocação/intimação irrefutável)    

 l) Cancelamento de um acompanhante por qualquer causa coberta (garante o pagamento do 

suplemento individual.     

m) Roubo de documentação ou bagagem, que impossibilita o segurado de iniciar ou continuar sua 

viagem     

n) Avaria ou acidente no veículo de propriedade do segurado ou de seu cônjuge, que impeça o segurado 

de iniciar ou continuar sua viagem    

o) Prorrogação de contrato laboral     

p) Translado forçado de trabalho, com deslocamento superior a três meses     

q) Chamada inesperada para intervenção cirúrgica     

r) Cancelamento do casamento do segurado     

s) Separação/divórcio do segurado     

t) Gravidez contraída após a data de aquisição da viagem     

u) Complicação na gravidez ou aborto.  

    


