
01º DIA – 23/JUL - SEX - BRASIL / LISBOA
Em horário apropriado, embarque em voo regular 
com a Cia que escolher, em voo direto ou com escala 
com destino a Lisboa. Noite a bordo.

02º DIA – 24/JUL - SAB - LISBOA
Chegada ao aeroporto com assistência de guia 
local na recepção e translado ao hotel previamente 
reservado ao grupo. Acomodação no Hotel. Restante 
dia livre. Hospedagem. 

03º DIA – 25/JUL - DOM - LISBOA
Café da manhã. Pela manhã faremos um tour 
panorâmico pela cidade, com guia local em português 
e ônibus de turismo de luxo a disposição exclusiva 
ao grupo. Nosso Tour começa com a visita ao 
Castelo de S. Jorge, considerado o monumento mais 
emblemático da cidade de Lisboa, o Castelo de S. Jorge 
é um testemunho relevante de momentos ímpares 
da história de Lisboa e de Portugal. Conquistado 
aos Mouros pelo primeiro Rei de Portugal D. Afonso 
Henriques. Visitas aos miradouros St. Luzia, Nossa 
senhora do Monte e Portas do Sol. Conheça Lisboa e as 
suas colinas através das belas vistas proporcionadas 
por estes miradouros. O Parque Eduardo VII é o maior 
parque do centro de Lisboa, foi batizado em 1903 em 
honra de Eduardo VII, monarca do Reino Unido, que 
havia visitado Lisboa no ano anterior. Visita as suas 
principais avenidas, praças, bairros e monumentos. 
Tarde livre para realizar atividades pessoais. Sendo 
domingo, temos prevista uma Missa em uma Igreja 
local neste dia. Pernoite.

04º DIA – 26/JUL - SEG - LISBOA
Café da manhã. Dia livre para realização de atividades 
pessoais. Possibilidade de realizar uma visita opcional 
as cidades de Sintra, Cascais e o Estoril. Pernoite.

05º DIA – 27/JUL - TER – LISBOA / ÓBIDOS / 
BATALHA / FÁTIMA. 163 KM
Café da manhã. Saída em direção a Batalha, passando 
pela pequena cidade amuralhada de Óbidos com 
tempo livre para visitá-la (sem guia local). Em 
seguida, seguiremos a cidade histórica de Batalha. 
Os que desejarem poderão visitar o Mosteiro da 
cidade, histórico e em estilo gótico. Tempo livre para 
visitas pessoais (sem guia local) e continuação da 
viagem até Fátima. Chegada, e missa no Santuário de 
Fátima. No final da Missa, prosseguimento ao hotel 
em Fátima para pernoite.

06º DIA – 28/JUL - QUA – FÁTIMA / COIMBRA / 
PORTO. 207 KM
Café da manhã no hotel e saída em direção a Coimbra, 
conhecida pela sua Universidade, a mais antiga em 
Portugal e uma das mais antigas da Europa, que ao 
longo do tempo lhe moldou a imagem tornando-a 
a “Cidade dos estudantes”. Visita panorâmica pela 
cidade com guia local em Português. Após a visita, 
e continuação da viagem com destino a cidade do 
Porto. Pernoite.

07º DIA – 29/JUL - QUI – PORTO
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade com 
guia local em português, pelos principais pontos 
turísticos da cidade como a Sé, o miradouro da Serra 
do Pilar, a Praça da Batalha, a rua peatonal de Santa 
Catarina, até à Torre dos Clérigos. Descendo à Praça 
da Ribeira, junto ao Cais do Rio Douro. Visitaremos os 
principais bairros, Ruas, avenidas e monumentos da 
cidade. Tarde livre para realizar atividades pessoais, 
possibilidade de excursão opcional na cidade, como 
um minicruzeiro pelo Rio Douro e visita a uma cave / 
vinícola e seus renomados vinhos do Porto. Retorno 
ao hotel e hospedagem. 

08º DIA – 30/JUL - SEX – PORTO / BRAGA / VIANA 
DO CASTELO / SANTIAGO DE COMPOSTELA. 302 
KM0
Café da manhã no hotel e saída em direção a Braga, 
cidade no extremo norte de Portugal, a nordeste do 
Porto. É conhecida pela herança e eventos religiosos. 
Possui uma igreja neoclássica com uma elaborada 
escadaria de 17 patamares. No centro da cidade, 
com um guia local, faremos uma visita as principais 
atrações da cidade, como a Sé de Braga em estilo 
medieval, que possui um museu de arte sacra e a 
Capela dos Reis, de estilo gótico. Prosseguimento 
para Viana do castelo, uma das mais bonitas 
cidades do norte de Portugal. A sua participação 
nos descobrimentos portugueses e, mais tarde, 
na pesca do bacalhau mostram a sua tradicional 
ligação ao mar. Visita panorâmica com guia local em 
Português pela cidade a suas principais atrações e 
história. Após a visita, continuação da viagem ruma 
a Espanha. No caminho faremos uma breve parada 
para visita ao Santuário de Santa Luzia. Após esta 
visita, prosseguiremos a Santiago de Compostela, 
conhecida como o ponto culminante da rota de 
peregrinação dos Caminhos de Santiago, e o suposto 
local de sepultamento do apóstolo bíblico São Tiago. 
Check-in no hotel e pernoite.

09º DIA – 31/JUL - SAB – SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Café da manhã. Pela manhã saída para realizar uma 
visita com guia local em português, à cidade de 
Santiago e ao seu centro histórico, incluindo suas 
principais atrações, monumentos, ruas, avenidas e 
atrações turísticas. No fim da visita, temos ingresso 
para entrada a Catedral da cidade e assistirmos a 
famosa Missa do Peregrino e seu imenso turíbulo, 
que esperamos seja usado nesta missa. Previmos 
também uma Missa com nosso Padre líder de grupo. 
Tarde livre para atividades pessoais, passeios e 
compras. Pernoite.

10º DIA – 01/AGO - DOM – SANTIAGO DE 
COMPOSTELA / BRASIL
Café da manhã. Sua diária está válida até as 12h. Em 
horário apropriado, traslado com acompanhamento 
de guia local para assistência na saída do hotel 
e procedimentos de embarque no aeroporto. 
Procedimentos de embarque de retorno ao Brasil.

11 DIA – 02/AGO - SEG – BRASIL
A sua chegada está prevista para esta manhã. Após 
desembarque, poderão fazer as últimas compras 
no Duty Free. Após liberação pelas autoridades 
aeroportuárias, poderão seguir a sua cidade de 
origem.

FIM DE NOSSOS SERVIÇOS.
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Maiores informações e vendas:

Nossos serviços incluem: Hotéis previstos para este circuito:
Holiday Inn Express

Vila Galé 

Estrela de Fátima

Grand Hotel Santiago 

Parte aérea:
Assim que os voos estejam com a comercialização liberada para estas datas, ofereceremos a melhor alternativa em termos de custo / benefício e sempre 
com as melhores Cias. aéreas do mercado.

Preços por pessoa em Euros – Passeios Opcionais:

Preços por pessoa em Euros – Somente parte terrestre

Traslado de chegada privativo ao grupo em Lisboa com guia local;

3 noites de hospedagem no hotel Holiday Inn Express, Plaza Saldanha 
ou similar em Lisboa com taxas, impostos e café da manhã;

1 noite de hospedagem no hotel Estrela de Fátima ou similar em 
Fátima com taxas, impostos e café da manhã;

2 noites de hospedagem no hotel Vila Galé ou similar no Porto com 
taxas, impostos e café da manhã;

2 noites de hospedagem no hotel Grand Hotel Santiago ou similar em 
Santiago de Compostela com taxas, impostos e café da manhã;

City Tour privativo com guia local em português de meio dia em 
ônibus de turismo de luxo em Lisboa, Coimbra, Porto, Braga e Viana 
do Castelo e Santiago de Compostela;

Traslado em ônibus de turismo de luxo, exclusivo ao grupo entre 
Lisboa, Fátima, Coimbra e Porto com motorista profissional local;

Entrada não Castelo de São Jorge e no Mosteiro dos Jerônimos em 
Lisboa;

Entrada na Catedral de Braga e na catedral de Santiago de 
Compostela;

Traslado do hotel ao aeroporto de Santiago de Compostela com 
assistência de guia local;

Gorjetas a maleteiros nos hotéis em Lisboa, Leiria, Porto e Santiago 
de Compostela;

Seguro viagem April Max, com cobertura de US$ 60.000,00 por 
pessoa para a duração da viagem, com limite de até 60 anos de 
idade. Consulte suplemento válido para idade maior que esta.

Seguro de cancelamento Plus Reason no valor de até US$ 1.500,00 
por pessoa;

KIT básico de viagem com dicas personalizadas, porta documentos e 
etiquetas de bagagem;

Impostos vigentes (IOF e IRRF), sobre os valores de serviços.

Nossos preços NÃO incluem:
* Passagem aérea na rota necessária a este programa bem como 

suas taxas aeroportuárias;
* Despesas de passaporte de brasileiros;
* Gorjetas a maleteiros nos aeroportos, guia e motorista; 
* Despesas de caráter pessoal como alimentação não incluída, 

bebidas, frigobar, gorjetas, telefonemas etc.;
* Alimentação de qualquer natureza, além do café da manhã nos 

hotéis;
* Nenhum item que não esteja claramente mencionado como 

incluído em nossa programação

Base do grupo Triplo Duplo Individual Preços normais. Válidos para pagamento em até 10X, com 
entrada mínima de 25% e saldo em até 9X por meio de 
cartão de crédito de pessoa física emitido no Brasil. Válidos 
para cartões VISA, Mastercard, AMEX ou Diners.

Mínimo de 20 
pessoas € 1.421,00 € 1.439,00 € 2.087,00

Preços especiais com desconto. Oferecemos 10% de desconto sobre os preços acima, a todos os pagamento feitos à vista, com TED ou DOC. Nesta 
opção não aceitamos boleto, cheque ou cartão de débito ou crédito.

Grand Tours Operadora
www.grandtoursoperadora.tur.br

55 (34) 3255.1212
benjamin@grandtoursoperadora.tur.br

SERVIÇO Preço

Preços 
normais.

Jantar com show de fado em restaurante tradicional em Lisboa. Sem Traslados Mínimo de 20 pessoas:  Eur 69,00

Traslado em ônibus de turismo de luxo do hotel ao Restaurante – cada trecho Eur 323,00 ( só ônibus / sem guia)

Passeio de dia completo a Cintra, Cascais e Estoril com ingresso de entrada ao Palácio de Pena 
em Sintra, com ônibus privativo e guia local em português. De 20 a 24 pessoa: Eur 94,00

Almoço com 3 pratos em restaurante típico, na cidade de Cascais; com entrada, prato principal, 
sobremesa, taxas e gorjetas. Eur 35,00

Preços normais. Válidos para pagamento em até 10X, com entrada mínima de 25% e saldo em até 9X por meio de cartão de crédito de pessoa física 
emitido no Brasil. Válidos para cartões VISA, Mastercard, AMEX ou Diners.

Preços especiais com desconto. Oferecemos 10% de desconto sobre os preços acima, a todos os pagamentos feitos à vista, com TED ou DOC. Nesta 
opção não aceitamos boleto, cheque ou cartão de débito ou crédito. Este desconto só não se aplica sobre o valor do Guia itinerante


