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Circuitos
Ibéricos - Europeus

A LUSANOVA desenha e organiza viagens desde 1959,
sendo reconhecida pelos seus clientes pela qualidade dos
seus produtos e pelo apoio prestado a todos os seus parceiros de negócio.

O que nos diferencia:
• Empresa portuguesa, familiar e com 60
anos de existência
• Empresa especialista em viagens organizadas para todo o mundo

Com uma equipa de profissionais experientes, trabalhamos
com todas as redes de agências de viagens do País e dispomos de uma rede selecionada de agentes locais em todos
os nossos destinos.

• Empresa com um serviço centrado na
satisfação do cliente
• Empresa com equipas de profissionais
conhecedores de todos os nossos destinos

Na LUSANOVA acreditamos que não se deve limitar a liberdade de quem viaja, de modo a que a escolha do que visitar
seja uma condição essencial para que o viajante possa conhecer e disfrutar de experiencias únicas e autênticas em
cada País que visita.

• Empresa que respeita a liberdade de
quem viaja

Nesse sentido, em cada um dos nossos catálogos pode encontrar uma variada selecção de viagens, com itinerários e
serviços, que lhe permitem viajar em segurança, com qualidade e no respeito pela liberdade de cada um.

Simbologia
Produto com reserva online

Juntos pelo mundo desde 1959.
Produto com guia em língua portuguesa
Siga-nos nas redes sociais:
Produto com saídas garantidas

Circuitos Lusanova | Descubra a Europa com liberdade e comodidade
Com uma vasta seleção de destinos e locais a visitar, em
cada circuito poderá encontrar uma ampla variedade de
partidas garantidas, sempre acompanhadas por guias profissionais que o podem aconselhar desde o início até ao fim
do seu itinerário, para que possa aproveitar todas as etapas
da sua viagem.
Como privilegiamos a liberdade de quem viaja, por regra, a
nossa programação não inclui o conceito de tudo incluído.
Nesse sentido, nos nossos circuitos os clientes podem viajar
de forma independente, mas realizar os passeios em grupo.

Deste modo, sendo viagens organizadas, os nossos circuitos são flexíveis, onde, para além das visitas que consideramos imprescindíveis e essenciais, sugerimos um conjunto
de visitas opcionais, que permitiram enriquecer e personalizar a sua viagem.
Juntamos a sua liberdade à sua comodidade. Afinal, férias
são férias!

Este catálogo foi produzido com papel proveniente de florestas autossustentáveis e amigas do ambiente,
tal como indicado pelo certificado FSC ® (Forest Stewardship Council).
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SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEm
Circuitos ibéricos
Coberturas Multiviagens internacional

Capitais Coberturas Multiviagens Portugal

Acidentes Pessoais – Geral
Morte ou Invalidez Permanente
Despesas de Funeral em Portugal em caso de acidente no estrangeiro

Acidentes Pessoais – Geral
30.000€
500€

Assistência em Viagem
Responsabilidade Civil Vida Privada

Capitais

Morte ou Invalidez Permanente

15.000€

Despesas de Funeral em Portugal em caso de acidente no estrangeiro

500€

Assistência em Viagem
25.000€

Responsabilidade Civil Vida Privada

25.000€

Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização
no estrangeiro, por acidente e doença

5.000€

Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização por acidente em Portugal

3.500€

Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização
no estrangeiro, por doença pré-existente

500€

Transporte Sanitário de Feridos e Doentes para unidade hospitalar mais próxima

Ilimitado

Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização por acidente em Portugal, em
trânsito para o Estrangeiro

5.000€

Repatriamento ao ponto de origem da viagem

Despesas de Tratamento em Portugal exclusivamente
em caso de acidente sofrido no estrangeiro

1.250€

Repatriamento ao ponto de origem da viagem quando em estado terminal ou similar

Transporte Sanitário de Feridos e Doentes para unidade hospitalar mais próxima
Repatriamento ao ponto de origem da viagem
Repatriamento ao ponto de origem da viagem quando
em estado terminal ou similar

Ilimitado
5.000€
Ilimitado

Acompanhamento da Pessoa Segura Hospitalizada
Transporte
Estadia: Dia/ Pessoa 10% do limite máximo
Máximo

Estadia: Dia/ Pessoa 10% do limite máximo
Máximo
Prolongamento de Estadia em Hotel dia/pessoa 10% do limite máximo
Máximo
Transporte ou Repatriamento da Pessoa Segura Falecida

100€

Transporte

Ilimitado

Estadia: Dia/ Pessoa 10% do limite máximo

175€

Máximo

750€

Transporte

Ilimitado

Estadia: Dia/ Pessoa 10% do limite máximo

1.000€

Máximo

Ilimitado

Máximo

75€
750€

Prolongamento de Estadia em Hotel dia/pessoa 10% do limite máximo
100€
1.000€
100€
1.000€
Ilimitado

Cancelamento
Cancelamento Antecipado da Viagem (amplitude normal; motivos de força maior - consulte-nos)

Ilimitado

Acompanhamento da Pessoa Segura Hospitalizada

Bilhete de Ida e Volta para Familiar e Respectiva Estadia
Ilimitado

Bilhete de Ida e Volta para Familiar e Respectiva Estadia
Transporte

3.500€

Transporte ou Repatriamento da Pessoa Segura Falecida

75€
1.000€
Ilimitado

Cancelamento
Cancelamento Antecipado da Viagem (amplitude normal; motivos de força maior consulte-nos)

1.500€

Valores e condições acima indicados poderão sofrer alterações sem aviso prévio;
consulte-nos condições detalhadas

1.500€

SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM
circuitos europeus
Coberturas

Capitais Coberturas
Atraso no Voo (mais de 12 horas)

Acidentes Pessoais – Geral
Morte ou Invalidez Permanente
Despesas de Funeral em Portugal em caso de acidente no estrangeiro

30.000€
1.000€

25.000€

Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização
no estrangeiro, por acidente e doença

7.500€

Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização
no estrangeiro, por doença pré-existente

500€
7.500€

Despesas de Tratamento em Portugal exclusivamente
em caso de acidente sofrido no estrangeiro

1.500€

Transporte Sanitário de Feridos e Doentes para unidade hospitalar mais próxima
Repatriamento ao ponto de origem da viagem quando
em estado terminal ou similar

Estadia: Dia/ Pessoa 10% do limite máximo
Máximo

Ilimitado
7.500€
Ilimitado

Ilimitado
125€
1.250€

Bilhete de Ida e Volta para Familiar e Respectiva Estadia
Transporte
Estadia: Dia/ Pessoa 10% do limite máximo
Máximo
Prolongamento de Estadia em Hotel dia/pessoa 10% do limite máximo
Máximo
Transporte ou Repatriamento da Pessoa Segura Falecida

625€

Dia

125€

Máximo

625€

Ilimitado
125€
1.250€
125€
1.250€
Ilimitado

ilimitado

Bagagem
Perdas ou danos
Assistência ao Roubo de Bagagens no Estrangeiro

Acompanhamento da Pessoa Segura Hospitalizada
Transporte

125€

Máximo

Envio Urgente de Medicamentos

Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização por acidente em Portugal, em
trânsito para o Estrangeiro

Repatriamento ao ponto de origem da viagem

Dia
Perda de Ligações Aéreas

Assistência em Viagem
Responsabilidade Civil Vida Privada

Capitais

1.000€
Ilimitado

Atraso na Recepção de Bagagens (mais de 24 horas)
Entrega de Fundos no Estrangeiro

100€
1.500€

Cancelamento
Cancelamento Antecipado da Viagem (amplitude normal; motivos de
força maior - consulte-nos)

1.000€

*Perturbação de viagem por motivos de força maior
(greves, cataclismos naturais, terrorismo, guerra e epidemias)
Gastos por perturbação da viagem
Gastos de alojamento por dia - máximo de 3 dias
Gastos de alimentação por dia – máximo de 3 dias

3.000€
150€ / dia
30€ / dia

Multiviagens com inclusão da cláusula “Perturbação de viagem por motivos de força maior*”
Valores e condições acima indicados poderão sofrer alterações sem aviso prévio; consultenos
condições detalhadas
Outras opções
Opção com Cancelamento Antecipado da Viagem Amplitude Alargada (10.000€) e Interrupção de
Viagem (5.000€): +15€
Opção Multiviagens VIP com Cancelamento Antecipado da Viagem Amplitude Alargada (10.000€) e
Interrupção de Viagem (5.000€): +40€
Consulte-nos condições detalhadas.
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P o rt u g a l | E s p an h a
an d o rra | F ran ç a
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Lourdes, Andorra e Barcelona
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Grandes Cidades de Espanha I e II
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Belezas de Portugal com Santiago
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11

Circuito Transmontano

12
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• Com reservas online, os circuitos ibéricos regulares Lusanova fazem parte
do nosso ADN desde 1959.
•
• Com partidas garantidas, guia em português, lugares rotativos e sempre em
hotéis maioritariamente de 4 estrelas, estes circuitos em autocarro visitam
os locais mais icónicos de Portugal e de Espanha.
•
• Nestes circuitos o viajante poderá escolher as refeições e as visitas que
pretende realizar através da opção mais incluído ou suplemento de meia
pensão.
anos
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C i rc u i t o s R e g u l ar e s

Lourdes, Andorra
e Barcelona
Lourdes
Andorra
Valladolid

Zaragoça
Barcelona
Madrid

Lisboa

7 DIAS

DES DE

4 Refei çõe s

Datas de Partida
2020
Maio

18

Junho

22

725€

Fátima, Valladolid, Loyola, Lourdes, Andorra,
Montserrat, Barcelona, Zaragoza, Madrid
Itinerário:
1º Dia (Seg) – Lisboa / Fátima /
Valladolid
Serviço de pequeno-almoço no
Hotel Roma. Partida de Lisboa para
Fátima. Visita ao santuário e tempo
para compromissos religiosos. Continuação por Vilar Formoso, Ciudad
Rodrigo e Tordesilhas para Valladolid. Jantar e alojamento.
2º Dia (Ter) – Valladolid / Burgos /
Loyola / Lourdes
Pequeno-almoço. Partida por Burgos
para Aspeitia e chegada a Loyola. Visita
à basílica do santuário de Santo Inácio de
Loyola, um dos fundadores dos Jesuítas.
Continuação por San Sebastian, Bayonne, Pau e chegada a Lourdes. À noite não
perca a procissão de velas no santuário.
Jantar e alojamento.
3º Dia (Qua) – Lourdes / Andorra
Pequeno-almoço. Visita do santuário,
Rochedo de Massabeille e casas onde
viveu Santa Bernadette. Tempo para
compromissos religiosos e livre visita dos
museus evocativos. De tarde, partida por
entre paisagem de rara beleza proporcionada pelos Pirinéus por Foix, Aix-lesThermes e Pas de la Casa para o principado de Andorra. Jantar e alojamento.
4º Dia (Qui) – Andorra / Montserrat
/ Barcelona
Pequeno-almoço. Manhã livre no principado para visitas ou compras de oportunidade. De tarde partida desfrutando

de paisagens de grande beleza natural
para Monserrat. Visita ao santuário de
Nª Sra. de Montserrat, patrona da Catalunha, construído na extraordinária
montanha do mesmo nome. Continuação para Barcelona. Alojamento.
5º Dia (Sex) – Barcelona / Zaragoza
Pequeno-almoço. Panorâmica da cidade com guia local e restante tempo livre
para actividades ao gosto pessoal. Aconselhamos percurso nas Ramblas, passeio
pela marina ou a panorâmica proporcionada pelo teleférico. Continuação por
Lérida para Zaragoza. Oportunidade
para visita à Basílica de Nª Sra. do Pilar,
padroeira de Espanha, no interior da qual
se podem admirar pinturas de Goya. Jantar e alojamento.
6º Dia (Sáb) – Zaragoza / Madrid
Pequeno-almoço. Saída por Calatayud e Guadalajara para Madrid.
Panorâmica da cidade com guia
local, percorrendo os mais famosos pontos turísticos da capital de
Espanha: Portas do Sol, Castellana
e a vanguardista praça de Castilla.
Alojamento.
7º Dia (Dom) – Madrid / Lisboa
Pequeno-almoço. Manhã livre na
cidade para compras ou visitas ao
gosto pessoal. Contacte com o nosso guia para o melhor aconselhamento. Regresso a Lisboa.

Hoté is Pre visto s
Cidade

Hotel

Julho

20

Valladolid

Olid**** (Centro) / La Vega**** (Cidade)

Agosto
Setembro
Outubro

24

Lourdes

Alba**** (Centro)

21

Andorra-a-Velha Delfos**** (Cidade)

26

Horários
07h15 – Comparência no Hotel Roma para serviço de pequeno-almoço
08h00 – Partida

Barcelona

Cristal Palace**** (Centro) / Exe Laietana Palace**** (Cidade)

Zaragoza

Eurostars: Boston**** Centro) / Eurostars Rey Fernando**** (Cidade)

Madrid

Exe Moncloa**** (Centro) / Santos Praga**** (Cidade)

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Serviços incluídos:
• Circuito em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento nos hotéis previstos ou
similares;
• 7 Pequenos-almoços;
• Visitas guiadas em Barcelona e
Madrid;
• 4 jantares com água mineral;
• Taxas hoteleiras;
• Seguro de viagem;
• Bolsa de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no
programa

anos
1959

2019

Duplo
725 €

Single
949 €
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CIRCUITO
Renovado

C i rc u i t o s r e g u l ar e s

Sevilha, Granada, Valência, Barcelona, Madrid

Grandes Cidades
de Espanha – 1 e 2

Opção 1 / 7 Dias
Itinerário:
1º Dia (Seg) – Lisboa / Sevilha
Serviço de pequeno-almoço no Hotel
Roma. Partida de Lisboa, atravessando a
região portuguesa de Alentejo e entrando
na província espanhola de Andaluzia para
chegar a Sevilha. Panorâmica da cidade
com guia local. Perspectiva do Parque Maria Luísa, praça de Espanha, bairro de Santa
Cruz, torre del Oro e catedral. Alojamento.
2º Dia (Ter) – Sevilha / Granada
Pequeno-almoço. Partida por Aguadulce, Antequera, Loja e chegada a
Granada. Visita a locais emblemáticos
como Jardins de Generalife, local de relaxamento e contemplação e Alcazaba,
local de defesa na época islâmica. Restante tempo livre na cidade, sugerindo
visita à catedral e capela Real, onde se
encontram os restos mortais dos Reis
Católicos. Alojamento. Possibilidade de
assistir opcionalmente a espectáculo típico de Flamenco nocturno.
3º Dia (Qua) – Granada / Valência
Pequeno-almoço. Partida por Múrcia, Elche
e chegada a Valência. Panorâmica da cidade, terceira maior de Espanha, onde é possível constatar a harmonia entre os atractivos
históricos e a arquitectura vanguardista. O
seu porto mediterrânico recebeu a Copa
América, uma das mais prestigiadas competições náuticas a nível mundial. Alojamento.
4º Dia (Qui) – Valência / Barcelona
Pequeno-almoço. Manhã na cidade. Aconselhamos visita à Cidade das Artes e das
Ciências na vanguarda da temática científica
e cultural; ao L’Oceanografic, aquário oceanográfico com diferentes habitats e centenas

de espécies representadas ou passear pelo
centro da cidade. Partida por via rápida do
Mediterrâneo até Barcelona. Alojamento.
5º Dia (Sex) – Barcelona
Pequeno-almoço. Panorâmica da cidade
com guia local, com passagem junto aos
principais motivos de interesse desta
espectacular cidade, como o bairro Gótico, Mercados, Rambla e perspectiva incontornável desde o Montjuic. Restante
tempo para livre visita, aconselhando as
visitas à Sagrada Família, Parc Guell, Tibidabo ou Nou Camp, os inúmeros museus
e monumentos, as compras e as actividades lúdicas, como um passeio pela marina ou a panorâmica proporcionada pelo
teleférico. À tarde opcionalmente poderá
visitar o Poble Espanyol, típico espaço
temático, museológico, cultural e comercial, que reproduz à escala algumas das
principais referências arquitectónicas e
turísticas de Espanha. Alojamento.

Barcelona

Madrid
Valência
Lisboa

7º Dia (Dom) – Madrid / Lisboa
Pequeno-almoço. Panorâmica da cidade com guia local, com passagem junto aos mais famosos pontos turísticos
da capital de Espanha: Portas do Sol,
Castellana e a vanguardista praça de
Castilla. Partida de regresso a Lisboa.

7 DI AS

Datas de Partida

7º Dia (Dom) – Madrid
Pequeno-almoço. Panorâmica da cidade
com guia local, com passagem junto aos
mais famosos pontos turísticos da capital
de Espanha: Portas do Sol, Castellana e a
vanguardista praça de Castilla. Tarde livre

para compras ou visitas opcionais na capital espanhola. Alojamento.

2020
Abril

8º Dia (Seg) – Madrid / Lisboa
Pequeno-almoço. Partida por Trujillo de regresso a Lisboa.

Maio
Junho
Julho

Opção Mais Incluído
• 3 jantares com água
• Entrada no Poble
mineral;
Espanyol em Barcelona;
• Show de Flamenco com
bebida em Granada;

Hotéis Pr e v i stos
Cidade

Hotel

Sevilha

Sevilla Macarena**** (Centro)

Granada

Carmen**** (Centro)

Valência

Eurostar Rey Dom Jaime **** (Cidade)

Barcelona Catalonia 505 **** (Cidade)
Catalonia Gran Via **** (Centro) / Via Castellana**** (Cidade)

Opção 1 / 7 Dias

Opção 2 / 8 Dias*

Preços por pessoa desde

Preços por pessoa desde

Single

Opção Mais Incluído

815 €

1.175 €

95 €

DESDE

815€

Opção 1 / 7 Dias
Opção 2 / 8 Dias*

Itinerário: (1º ao 6º dias conforme Opção 1)

Duplo

Granada

Sevilha

6º Dia (Sáb) – Barcelona / Madrid
Pequeno-almoço. Saída por Lérida para
Zaragoza. Oportunidade para visita à Basílica de Nª Sra. do Pilar, padroeira de Espanha, no interior da qual se podem admirar pinturas de Goya. Saída por Calatayud
e Guadalajara para Madrid. Alojamento.

Opção 2 / 8 Dias*

Madrid

7

Duplo

Single

935 € 1.245 €

Opção Mais Incluído
95 €

06*, 20*
04*, 18*, 25
08*, 22*

Agosto
Setembro
Outubro
Novembro

03*, 10, 24*
07*, 14, 21*
05*, 19*, 26
09*, 23

06*, 20*

2021
Janeiro
Fevereiro
Março

25
22
22

Horários
07h15 – Comparência no Hotel Roma para serviço de pequeno-almoço
08h00 – Partida
Serviços incluídos:
• Circuito em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento nos hotéis previstos ou
similares;
• 7/8 Pequenos-almoços;
• Visitas guiadas em: Sevilha, Granada, Valência, Barcelona e Madrid;

• Visita aos Jardins de Generalif e
Alcazaba em Granada;
• Taxas hoteleiras;
• Seguro de viagem;
• Bolsa de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído
no programa

Nota:
• A entrada nos Jardins de Generalif e Alcazaba têm acesso limitado
de visitantes. No caso impro-vável de não ser possível assegurar esta
visita, será efectuada visita da cidade de Granada com entrada na
Catedral e Capela Real

anos
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Belezas de Portugal
com Santiago
Santiago de Compostela

Braga
Porto

Lisboa

Albufeira

735€

DES DE

9 DIAS

Datas de Partida
2020
Abril
Maio
Junho
Julho
2021
Janeiro

01, 08, 22

04, 18

Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Fevereiro
Março

13

16, 30

04, 18
02, 16, 23
06, 20

05, 12, 19
03, 10, 24
07
05, 26

13, 27

Horários
07h15 – Comparência no Hotel Roma para serviço de pequeno-almoço
08h00 – Partida
Serviços incluídos:
• Circuito em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento nos hotéis previstos ou similares;
• 9 Pequenos-almoços;
• Visitas guiadas em: Évora, Santiago de
Compostela e Porto;
• Visita a vinícola no Alentejo com prova de
vinho;
• Visita à fortaleza de Sagres;
• Excursão panorâmica: Estoril, Cascais e
Sintra:
• Visita à Universidade de Coimbra;
• Visita ao Paço Ducal em Guimarães;
• Visita a caves de Vinho do Porto com prova;

• Visita ao Palácio da Bolsa;
• Cruzeiro do Douro de 1 hora em barco
turístico;
• Taxas hoteleiras;
• Seguro de viagem;
• Bolsa de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no
programa
Nota:
• A visita ao palácio da Bolsa tem acesso
limitado de visitantes e datas com restrições. No caso improvável de não ser
possível efectuar esta visita, será efectuada visita à igreja de São Francisco.

Opção Mais Incluído
• 4 jantares com água
• 1 jantar com água e
mineral;
vinho incluindo Show
• 1 almoço com água
de Fado;
mineral;

anos
1959

2019

Évora, Faro, Lisboa, Sintra, Coimbra, Braga,
Santiago de Compostela, Porto, Aveiro, Fátima
Itinerário:
1º Dia (Sáb) – Lisboa / Évora / Albufeira
Serviço de pequeno-almoço no Hotel
Roma. Partida para Arraiolos. Visita à vinícola Monte da Ravasqueira prestigiada
adega e produção vinícola, com prova de
vinho. Continuação para Évora. Visita a pé
da histórica cidade Património Mundial,
passando junto ao Templo de Diana, Sé,
praça do Giraldo, igreja de São Francisco
e possibilidade de visita à célebre capela
dos Ossos (opcional). Continuação atravessando a região do Alentejo com destino ao
Algarve. Chegada a Albufeira. Alojamento.
2º Dia (Dom) – Albufeira / Lagos / Albufeira
Pequeno-almoço. Partida para a região do
Barlavento Algarvio para Sagres. Visita ao
Cabo de São Vicente e Fortaleza, promontório
natural do Sudoeste de Portugal continental.
Visita à Ponta de Piedade, catedral das falésias algarvias próximo de Lagos, cidade para
sempre ligada à história marítima nacional.
Tempo livre. Continuação pela cidade portuária de Portimão e regresso à turística cidade
de Albufeira. Aproveite para percorrer a praia
e a zona comercial envolvente. Alojamento.
3º Dia (Seg) – Albufeira / Tavira / Lisboa
Pequeno-almoço. Partida para Vilamoura. Panorâmica e paragem para fotos junto à marina.
Continuação para Faro, capital da província
algarvia, onde se realça o núcleo histórico
amuralhado, com acesso pelos Arcos da Vila,
do Repouso e Porta Nova até à catedral. Saída
para a região do Sotavento Algarvio até Tavira.
Tempo para visita à típica cidade do rio Gilão.
Partida de regresso a Lisboa. Alojamento.
4º Dia (Ter) – Lisboa / Sintra / Lisboa
Pequeno-almoço. Partida para Sintra. Tempo
para usufruir desta tradicional vila Património
da Humanidade. Na continuação, panorâmica
da Costa do Sol por Cascais e Estoril, regressando pela riviera portuguesa a Lisboa. Visita
panorâmica da capital de Portugal, conhecendo o exterior dos principais pontos turísticos
da cidade como a Torre de Belém e Mosteiro
dos Jerónimos com tempo para degustar os
famosos pastéis de Belém (opcional) e ainda
Praça do Comércio, Bairro de Alfama com a
Catedral e a Praça do Rossio. Alojamento.
5º Dia (Qua) – Lisboa / Óbidos /
Coimbra / Braga
Pequeno-almoço. Partida para visita a Óbidos, encantadora vila medieval amuralhada.
Saída para a histórica e monumental cidade
de Coimbra, repleta de tradições e recantos
Temporada Baixa = Abr/Mai/Out/
Nov/Dez/Jan/Fev/Mar

Preços por pessoa desde
Duplo

Single

Opção Mais Incluído

735 €

995 €

190 €

Temporada Média = Jun/Jul/Set

Preços por pessoa desde
Duplo

Single

765 € 1.045 €

Opção Mais Incluído
190 €

Temporada Alta = Ago

Preços por pessoa desde
Duplo

Single

790 € 1.095 €

Opção Mais Incluído
190 €

de rara beleza. Panorâmica da cidade observando o rio Mondego, os conventos de
Santa Clara, Sé velha e igreja de Santa Cruz,
entre muitos outros pontos turísticos. Visita à antiga e prestigiada universidade, que
formou muitos ilustres em várias áreas da
sociedade. Tempo livre no centro da cidade.
Continuação para a cidade dos arcebispos e
capital do Minho: Braga. Alojamento.
6º Dia (Qui) – Braga / Santiago de
Compostela / Braga
Pequeno-almoço e saída com destino a Santiago de Compostela. Visita com guia local ao
centro histórico, turístico e religioso, com destaque para a Catedral, onde acorrem diariamente inúmeros peregrinos vindos dos famosos “Caminhos de Santiago”. Este grandioso
monumento ergue-se na praça da Obradoiro,
lugar de encontro de todos os que aqui chegam. Regresso a Portugal pela típica vila de
Ponte de Lima com tempo para compras no
comércio tradicional. Apreciando a paisagem
minhota, chegada a Braga. Alojamento.
7º Dia (Sex) – Braga / Guimarães / Porto
Pequeno-almoço. Panorâmica da cidade
com destaque para o exterior da Catedral,
mais antiga de Portugal e visita ao santuário do Bom Jesus. Continuação para Guimarães, cidade berço da nacionalidade
portuguesa. Visita ao interior no Paço dos
Duques de Bragança seguida de visita a pé
no centro histórico da cidade, onde poderá
admirar as suas velhas muralhas, ruas estreitas, casas palacianas, foto do exterior do
castelo e a estátua do Fundador D. Afonso
Henriques. Tempo para compras. Partida
para o Porto, visitando ainda prestigiadas
caves com degustação do famoso Vinho do
Porto. Chegada ao hotel. Alojamento.
8º Dia (Sáb) – Porto
Pequeno-almoço. Dia dedicado à segunda
maior cidade de Portugal. Panorâmica com um
olhar sobre a Sé, praça da Liberdade onde se
situa a estátua de D. Pedro IV de Portugal (D.
Pedro I no Brasil), igreja e torre dos Clérigos
e Foz. Visita ao palácio da Bolsa, destacando
o seu magnífico Salão Árabe e cruzeiro em
barco de turismo pelo rio Douro, admirando os
bairros típicos e núcleo histórico que foi declarado Património da Humanidade pela Unesco.
Tarde livre na cidade para visitas ou compras
ao gosto pessoal. Alojamento.
9º Dia (Dom) – Porto / Aveiro / Fátima / Lisboa
Pequeno-almoço. Saída para Aveiro, a fantástica cidade dos canais e dos deliciosos “ovosmoles”, apreciado doce regional. Continuação
para Fátima, local das aparições em 1917 de
Nossa Senhora aos Três Pastorinhos, hoje local
de peregrinação mundial. Visita ao santuário à
Capelinha das Aparições e à basílica, onde se
encontram os túmulos de Lúcia, Francisco e
Jacinta. Tempo para compromissos religiosos e
compras. Regresso a Lisboa.

Hoté is Pre vistos
Cidade

Hotel

Albufeira

Vila Galé Cerro **** (Cidade)

Lisboa

Roma *** (Cidade)

Braga

Mercure Braga **** (Centro)

Porto (Gaia)

Vila Galé Porto **** (Centro) /
Holiday Inn Porto Gaia **** (Cidade)

CIRCUITOS | 2020/2021

C i rc u i t o s r e g u l ar e s

Óbidos, Alcobaça, Batalha, Coimbra, Porto, Braga,
Guimarães, Peso da Régua, Fátima, Tomar, Lisboa

Maravilhas de
Portugal

Itinerário:
1º Dia (Ter) – Lisboa / Óbidos / Alcobaça /
Batalha / Coimbra
Serviço de pequeno-almoço no Hotel
Roma. Partida de Lisboa para Óbidos.
Visita pedonal à vila medieval amuralhada, incluindo a igreja de Santa Maria. Continuação para Alcobaça para
visita da igreja e claustro do mosteiro.
Continuação para a Nazaré, típica vila
de pescadores. Visita ao miradouro.
Partida para Batalha com visita ao
mosteiro de Santa Maria da Vitória,
obra-prima do gótico ao manuelino.
Continuação para Coimbra, histórica
cidade de múltiplas tradições com a
sua secular Universidade. Alojamento.
2º Dia (Qua) – Coimbra / Aveiro / Porto
Pequeno-almoço. Panorâmica da cidade observando o rio Mondego, os
conventos de Santa Clara, Sé velha e
igreja de Santa Cruz, entre muitos outros pontos turísticos. Visita à antiga e
prestigiada universidade, que formou
muitos ilustres em várias áreas da sociedade. Partida para Aveiro, cidade
dos canais e dos deliciosos “ovos-moles”, apreciado doce regional. Continuação para o Porto. Alojamento.
3º Dia (Qui) – Porto
Pequeno-almoço. Dia dedicado à segunda maior cidade de Portugal. Panorâmica
com um olhar sobre a Sé, praça da Liberdade onde se situa a estátua de D. Pedro
IV de Portugal (D. Pedro I no Brasil), igreja
e torre dos Clérigos e Foz. Cruzeiro em
barco de turismo pelo rio Douro, admirando os bairros típicos e núcleo histórico
que foi declarado Património da Humanidade pela Unesco. Visita ainda a prestigiadas caves com degustação do famoso
Vinho do Porto. Tarde livre na cidade.
Alojamento.
4º Dia (Sex) – Porto / Braga / Guimarães /
Peso da Régua
Pequeno-almoço. Partida para Braga.
Visita ao santuário do Bom Jesus e panorâmica da cidade que possui a mais
antiga Catedral de Portugal. Continuação para Guimarães, cidade berço da
nacionalidade portuguesa. Visita ao

emblemático castelo e percurso pedonal no centro histórico da cidade onde
poderá admirar as suas velhas muralhas, ruas estreitas e casas senhoriais.
Continuação para Vila Real. Visita ao
solar de Mateus, extraordinário exemplar do barroco. Chegada a Peso da
Régua. Alojamento.

Cidade

Hotel

Coimbra

Vila Galé Coimbra **** (Centro)

Porto (Gaia)

Vila Galé Porto **** (Centro) / Holiday Inn Porto Gaia**** (Cidade)

Peso da Régua

Régua Douro **** (Centro)

Fátima

Santa Maria **** (Centro)

Preços por pessoa desde
Duplo

Single

Opção Mais Incluído

525 €

715 €

90 €

Coimbra
Fátima

Pequeno-almoço. Panorâmica do vale
do rio Douro, Património Paisagístico
da Humanidade, e partida por Viseu.
Visita pedonal ao centro histórico da
cidade com destaque para a rua Direita, Sé e igreja da Misericórdia. Partida
para Fátima. Visita ao santuário, local
que evoca as aparições em 1917 de
Nossa Senhora aos três pastorinhos,
hoje local de peregrinação mundial,
com destaque para a Capelinha das
Aparições e a Basílica, onde se encontram os túmulos de Lúcia, Jacinta
e Francisco. Visita ainda a Valinhos,
casa dos pastorinhos e loca do anjo,
incontornáveis locais de culto. Tempo
para compromissos religiosos. Possibilidade de assistir a missa vespertina e
à noite a não perder a procissão das
velas. Alojamento.

Hotéis Pre v i stos

Douro

Porto

5º Dia (Sáb) – Peso da Régua / Viseu /
Fátima

6º Dia (Dom) – Fátima / Tomar / Lisboa
Pequeno-almoço. Partida para Tomar. Visita ao convento de Cristo,
uma jóia arquitectónica e histórica
desta cidade com destaque para a
janela do capítulo em estilo manuelino. Partida para Lisboa. De tarde,
continuação da panorâmica de Lisboa, focada em Belém, com visita
ao mosteiro dos Jerónimos, obra
manuelina singular onde se encontram os túmulos de ilustres personalidades como Vasco da Gama ou
Luis de Camões. Tempo livre para
apreciar o famoso pastel de Belém.
Visita ainda à torre de Belém, antigo
baluarte defensivo que actualmente
é um símbolo da cidade. Regresso
ao ponto de partida em Lisboa.

9

Lisboa

DESDE

6 D I AS

525€

Datas de Partida
2020
Abril
Maio
Junho
Julho

07, 14, 28
05, 12, 26
09, 23
07, 21

Agosto

04, 11, 25

Setembro
Outubro
Novembro

08, 15, 22, 29
13, 27
10, 24

Horários
07h15 – Comparência no Hotel Roma para serviço de pequeno-almoço
08h00 – Partida
Serviços incluídos:
• Circuito em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento nos hotéis previstos ou
similares;
• 6 Pequenos-almoços;
• Visita ao mosteiro de Alcobaça;
• Visita ao mosteiro da Batalha;
• Visita à universidade de Coimbra;
• Cruzeiro no Douro de 1 hora em barco
turístico;
• Visita a caves de Vinho do Porto com
prova;
• Visita ao santuário do Bom Jesus;
• Visita ao castelo de Guimarães);

• Visita ao solar de Mateus em Vila
Real;
• Visita ao santuário de Fátima;
• Visita ao convento de Cristo em
Tomar;
• Visita ao mosteiro dos Jerónimos;
• Visita à torre de Belém;
• Taxas hoteleiras;
• Seguro de viagem;
• Bolsa de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no
programa

Opção Mais Incluído
• 3 jantares com água
mineral;

• 1 almoço com água
mineral;

anos
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Novo
c i rc u i to

Reviver a EN2
Portugal de Norte a Sul
Chaves
Viseu

Abrantes
Lisboa

Évora

Faro

6 DIAS

DES DE

5 Refeiç õe s

735€

Datas de Partida
2020
Maio
Junho
Julho

24
21

Agosto

23

Setembro
Outubro

20
25

19

Horários
07h15 – Comparência no Hotel Roma para serviço de pequeno-almoço
08h00 – Partida

Serviços incluídos:
• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis previstos ou similares;
• 6 Pequenos-almoços;
• 5 Jantares com água mineral;
• Visita a quinta do Douro com prova de vinho;
• Visita ao museu do Caramulo;
• Visita ao museu municipal de Ponte de Sor;
• Prova de vinho alentejano em Évora;
• Visita às ruínas da Vila Romana de Milreu em Estói;
• Seguro de viagem;
• Bolsa de Viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no programa

anos
1959

2019

Chaves, Vila Real, Lamego, Viseu, Abrantes, Évora,
Faro
Itinerário:
1º Dia (Dom)– Lisboa / Porto / Chaves
Serviço de pequeno-almoço no Hotel
Roma. Partida de Lisboa com paragens em
percurso por Coimbra para a cidade do
Porto. Panorâmica orientadora. Saída por
Arco de Baúlhe para Chaves. Importante
bastião Romano, possui legado histórico de
relevo, com destaque para a ponte sobre o
rio Tâmega, a torre de Menagem e a restaurada praça de Camões. Paragem para
fotos junto à rotunda onde se encontra o
quilometro zero da EN2 principal objectivo
deste circuito de Norte a Sul de Portugal
continental. Jantar e alojamento.
2º Dia (Seg) – Chaves / Lamego / Viseu
Pequeno-almoço. Partida iniciando a
EN2 com o percurso panorâmico por
Vidago, Pedras Salgadas e Vila Pouca
de Aguiar para Vila Real. As peças de
barro de Bisalhães, são uma excelente
recordação e não esquecer de degustar
os doces locais, como os “Pitos de Sta.
Luzia” ou as cristas de galo. Saída por
Cumeeira, Santa Marta de Penaguião
para desfrutar da paisagem única das
vinhas do Douro, descendo até Peso da
Régua. Visita a quinta do Douro com prova de vinho. Saída para Lamego. Tempo
para visita ao centro histórico e à Sé. De
tarde saída com panorâmica de Mezio
e Castro Daire com o belo vale do rio
Paiva e chegada a Viseu. Visita pedonal
pelo centro histórico, onde se destaca a
catedral, igreja da misericórdia, os trechos que restam das antigas muralhas e
claro a sua rua Direita, repleta de comércio tradicional. Jantar e alojamento.
3º Dia (Ter) – Viseu / Vila Nova de Poiares /
Abrantes
Pequeno-almoço. Partida pela EN2 e ligação
ao Caramulo. Antiga estância de saúde onde
teve origem o museu local com vertentes
artística e automobilística, a mais conhecida
a nível internacional. Voltando a Tondela e
à EN2, continuação por Santa Comba Dão,
perspectiva da albufeira da Aguieira, Oliveira
do Mondego e Penacova. Visita ao miradouro
sobre o rio Mondego e Vila Nova de Poiares,
continuando por Olho Marinho, acompanhando o rio Ceira até Góis, Alvares, Pedrogão
Grande e panorâmica da barragem do Cabril
desde o miradouro de Nª Sra da Confiança.
Segue-se Pedrogão Pequeno, Sertã e visita
ao picoto da Melriça, centro geodésico de
Portugal continental. Saída por Vila de Rei
para Abrantes. Visita ao Outeiro de São Pedro, que para além do baluarte defensivo,

Hoté is Pre visto s
Cidade

Hotel

Chaves

Forte de São Francisco **** (Centro)

Viseu

Grão Vasco **** (Centro)

Abrantes Luna Hotel Turismo **** (Centro)
Évora

M’Ar De Ar Muralhas **** (Centro)

Faro

Eva **** (Centro)

proporciona uma excelente paisagem sobre
o rio Tejo e suas margens. Chegada ao hotel.
Jantar e alojamento.
4º Dia (Qua) – Abrantes / Montemor-oNovo / Évora
Pequeno-almoço. Partida por Rossio ao Sul do
Tejo para Ponte de Sor. Visita ao museu municipal dedicado ao arroz, instalado no Centro
de Artes e Cultura com varias curiosidades.
Continuação com panorâmica da albufeira e
barragem de Montargil, Mora, Ciborro onde
se encontra o marco dos 500 quilómetros da
EN2 e chegada a Montemor-o-Novo. Visita ao
castelo com extraordinária paisagem sobre
o planalto alentejano. Saída por Santiago de
Escoural e São Sebastião da Giesteira para
Évora. Panorâmica desta monumental cidade,
classificada como património da humanidade.
Visita pedonal pelo templo de Diana, Sé, praça do Giraldo e igreja de São Francisco. Prova
de vinho alentejano em espaço regional. Restante tempo livre. Jantar e alojamento.
5º Dia (Qui)– Évora / Almodôvar / Faro
Pequeno-almoço. Partida por Pomarinho e
Santiago de Escoural para retomar a EN2, pelas pitorescas localidades alentejanas de Alcáçovas, Torrão, Ferreira do Alentejo, panorâmica
das albufeiras e barragens de Odivelas e do
Roxo para Aljustrel. Panorâmica da área de
exploração mineira. Saída por Castro Verde e
Almodôvar. Aqui se inicia o trecho da EN2 considerado ‘estrada património’, atravessando a
serra do Caldeirão com paragens em percurso
por Cortelha e Barranco do Velho até São Brás
de Alportel. Continuação por Estói. Visita às ruínas da “Villa Romana de Milreu” com registos
desde o séc I DC. Continuação para Faro comemorando a chegada junto à placa final que
marca os 738,5 quilómetros da EN2. Jantar e
alojamento.
6º Dia (Sex) – Faro / Grândola / Lisboa
Pequeno-almoço. Manhã livre para visitar a cidade, com destaque para o
centro histórico, zona mais antiga da cidade capital da província algarvia, onde
se realçam as muralhas, com acesso
pelos Arcos da Vila, do Repouso e Porta Nova até à Catedral. Tempo também
para comprar recordações nas ruas comerciais do centro da capital algarvia.
De tarde, partida por Ferreiras, Ourique,
Grândola e regresso a Lisboa.
Nota: A Estrada Nacional número 2
(EN2), foi classificada em 1945, juntando alguns troços já existentes, caminhos romanos e outras ligações secundarias. Tornou-se na mais extensa
estrada nacional com 738,5 quilómetros de Chaves a Faro e uma das maiores da Europa. Atravessa 11 distritos e
33 municípios. Neste circuito será percorrida a EN2 em toda a sua extensão
com tempo para apreciar a paisagem e
com paragens estratégicas para obtenção de fotos em locais turísticos e emblemáticos como os principais marcos
de quilometragem.

Preços por pessoa desde
Duplo

Single

625 €

825 €

CIRCUITOS | 2020/2021

C i rc u i t o s r e g u l ar e s

N ovo
c i rcu i to

Amarante, Vila Real, Bragança, Almeida, Guarda, Belmonte,
Monsanto, Castelo Branco, Tomar, Fátima

Circuito
Transmontano

Itinerário:
1º Dia (Dom) – Lisboa / Porto / Vila
Real
Serviço de pequeno-almoço no Hotel
Roma. Partida de Lisboa por Coimbra
para o Porto. Entrada orientadora na
cidade com perspectiva do rio Douro
e as suas pontes. Tempo na cidade.
Saída para Amarante com tempo para
visita à igreja e ponte de São Gonçalo
e conhecer os deliciosos doces regionais. Saída por Mesão Frio, panorâmica do rio Douro em Peso da Régua
e continuação para Vila Real, capital
transmontana. Tempo na cidade para
visita e compras no comércio local,
com destaque para a louça de Bisalhães em barro preto. Alojamento.
2º Dia (Seg) – Vila Real / Chaves /
Vinhais / Bragança
Pequeno-almoço. Partida por Ribeira
de Pena para visita à curiosa ponte
de Pênsil em Santo Aleixo de AlémTâmega, incluída nos percursos do
escritor Camilo Castelo Branco. Continuação para Chaves. Visita desta
antiga cidade de fundação romana
nas margens do rio Tâmega, com destaque para o castelo e a velha ponte
romana. Saída para Vinhais. Visita ao
interessante Centro Interpretativo do
Porco e do Fumeiro com prova no final. Continuação bordeando o parque
natural de Montesinho para Bragança.
Restante tempo para visitar o castelo
e centro desta bela cidade transmontana. Alojamento.
3º Dia (Ter) – Bragança / Mirandela / Vila
Nova de Foz Coa / Guarda
Pequeno-almoço. Partida por Podence
terra dos conhecidos “Caretos” e panorâmica da paisagem protegida da albufeira
de Azibo, continuando para Mirandela, cidade do rio Tua. Tempo para visita e compras de apreciados produtos locais. Saída
para Vila Nova de Foz Côa, a sede do património rupestre. Partida por Almendra
para Castelo Rodrigo. Visita à emblemática aldeia fortificada, com um nível de
conservação invejável e uma paisagem
impressionante. Saída para Almeida. Visita à vila que mantém intacto o seu duplo

sistema fortificado, com entrada no museu Militar-Casamatas, recordando-nos
o seu passado na defesa da linha fronteiriça. Continuação para a histórica cidade
da Guarda. Tempo para visita. Chegada
ao hotel. Alojamento.
4º Dia (Qua) – Guarda / Belmonte /
Covilhã / Castelo Branco
Pequeno-almoço. Partida por Sabugal ,
com o seu altivo castelo, para Sortelha.
Visita a uma das mais belas aldeias,
com o seu pelourinho manuelino, casas brasonadas recuperadas a rigor
e portas de muralhas altaneiras. Continuação para Belmonte. Visita ao museu dos Descobrimentos em destaque
na terra natal de Pedro Álvares Cabral,
o descobridor do Brasil. Saída para
Covilhã, cidade dos lanifícios no sopé
da Serra da Estrela. De tarde, partida
por Penamacor para visita a Monsanto,
situada em localização estratégica e
com a sua população afável que mantém tradições como o adufe. Chegada
a Castelo Branco. Panorâmica do Jardim do Paço e Catedral. Alojamento.
5º Dia (Qui) – Castelo Branco / Tomar / Fátima / Lisboa
Pequeno-almoço. Partida por Proença-a-Nova e Sertã para visita ao picoto
da Melriça e ao museu da Geodesia,
situados no centro geodésico de Portugal continental e com uma paisagem
extraordinária. Saída por Vila de Rei
para Tomar, histórica cidade banhada
pelo rio Nabão, com o Castelo, convento de Cristo e igreja de São João
Baptista em destaque. Saída para Fátima. Visita ao Santuário, com destaque
para a Capelinha das Aparições e a Basílica, onde se encontram os túmulos
de Lúcia, Jacinta e Francisco. Tempo
para compromissos religiosos. Continuação para Lisboa.
Nota: A visita à ponte de Pênsil em Santo
Aleixo de Além-Tâmega (dia 2), encontrase limitada durante o tempo a anunciar,
em que será movida da sua localização
original para outro local muito próximo,
por motivo da construção da barragem
do Alto Tâmega.(EN2).

suplemento Meia pensão
• 4 Jantares com água mineral;

Hotéis Pr e v i stos
Cidade

Hotel

Vila Real

Mira Corgo **** (Centro)

Bragança

Turismo São Lázaro *** (Cidade)

Guarda

Vanguarda *** (Centro)

Castelo Branco

Melia Colina do Castelo **** (Cidade)

Preços por pessoa desde
Duplo

Single

Supl. Meia Pensão

355 €

455 €

80 €

11

Bragança
Vila Real
Guarda
Castelo
Branco
Lisboa

5 D I AS

DESDE

355€

Datas de Partida
2020
Maio
Junho
Julho

17
21

Agosto
Setembro
Outubro

23
20
25

19

Horários
07h15 – Comparência no Hotel Roma para serviço de pequeno-almoço
08h00 – Partida

Serviços incluídos:
• Circuito em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento nos hotéis previstos ou similares;
• 5 Pequenos-almoços;
• Visita às localidades históricas de Castelo Rodrigo; Sortelha e Monsanto;
• Visita ao CIPF com prova de fumeiro em Vinhais;
• Visita ao museu Militar-Casamatas em Almeida;
• Visita ao museu dos Descobrimentos em Belmonte;
• Visita ao picoto e museu da Melriça;
• Taxas hoteleiras;
• Seguro de viagem;
• Bolsa de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no programa

anos
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C i rc u i t o s R e g u l ar e s

Sesimbra, Évora, Fátima, Figueira da Foz, Coimbra,
Viseu, Vale do Douro, Vila Real, Amarante, Guimarães,
Braga, Barcelos, Viana do Castelo, Porto

Portugal
Gourmet

Itinerário:

Vila Real
Guimarães
Porto
Coimbra
Fátima
Lisboa

Évora

7 DIAS

DES DE

7 Refeiç õe s

950€

Datas de Partida
2020
Maio
Junho
Julho

19
16

Agosto

18

Setembro
Outubro

15
20

14

Horários
07h15 – Comparência no Hotel Roma para serviço de pequeno-almoço
08h00 – Partida
Serviços incluídos:
• Circuito em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento nos hotéis previstos ou
similares;
• 7 Pequenos-almoços;
• 6 Almoços com água e vinho;
• 1 Jantar com água e vinho;
• Visita a vinícolas com prova de
vinho em: Azeitão, Arraiolos, Douro
e Vila Nova de Gaia;
• Visita à Fortaleza de Santiago em
Sesimbra;
• Visita a pastelaria com prova de
pastel de Tentúgal;
• Visita ao Centro Interpretativo de
Santa Clara-a-Velha em Coimbra;

anos
1959

2019

• Visita a quinta do Douro com
prova de vinho;
• Visita ao Museu do Douro em
Peso da Régua;
• Descida no teleférico panorâmico
da Penha em Guimarães;
• Cruzeiro do Douro de 1 hora em
barco turístico;
• Taxas hoteleiras;
• Seguro de viagem;
• Bolsa de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no
programa

1º Dia (Ter) – Lisboa / Sesimbra /
Évora
Serviço de pequeno-almoço no Hotel Roma. Partida em direcção a sul
cruzando o rio Tejo, para perspectiva
do castelo de Palmela com excelente
paisagem. Continuação para Azeitão
onde visitaremos caves onde se produzem os vinhos das Terras do Sado
e o famoso Moscatel, com prova no
final. Seguiremos para a pitoresca vila
de Sesimbra, para visita à fortaleza de
Santiago com estupendo panorama
sobre a praia e porto pesqueiro. Aqui
será servido junto á praia o Almoço
cujo menu inclui as frescas iguarias
do Atlântico. Continuação pela Serra da Arrábida por Setúbal, entrando
na região do Alentejo, uma das mais
conceituadas na produção de vinho e
azeite. Chegada a Évora. Alojamento.
2º Dia (Qua) – Évora / Arraiolos /
Fátima
Pequeno-almoço. Visita pedonal do
centro da cidade classificada pela
Unesco como Património da Humanidade, com destaque para o Templo
romano de Diana. De seguida partimos para histórica vinícola alentejana,
visitando a propriedade onde são produzidos vinhos de superior qualidade.
Almoço regional acompanhado por
degustação de vinhos próprios. De
tarde deixaremos a região do Alentejo para rumar a Fátima. Alojamento.
Possibilidade de assistir à procissão
das velas.
3º Dia (Qui) – Fátima / Figueira da
Foz / Coimbra
Pequeno-almoço. Partida para a Figueira
da Foz, com panorâmica da zona portuária e da praia até Buarcos e saída para
Tentúgal pelo vale do rio Mondego. Visita
a pastelaria local, onde terá a oportunidade de acompanhar o processo de fabrico do famoso Pastel de Tentúgal com
degustação no final. Continuação para
Coimbra. Panorâmica da cidade histórica
e estudantil, na margem do rio Mondego
e visita ao Centro Interpretativo de Santa
Clara, para conhecer o passado e o presente do velho Mosteiro. Restante tempo
livre na cidade. Alojamento. Jantar no
restaurante do hotel com destaque para
o famoso espumante e o leitão á moda
da Bairrada, região de terras planas ao
norte do Rio Mondego.
4º Dia (Sex) – Coimbra / Viseu /
Douro / Vila Real
Pequeno-almoço. Partida para Viseu.
Visita pedonal ao centro histórico,
onde se destaca a Catedral. Almoço
beirão acompanhado por vinhos do
Dão, uma das mais antigas regiões de
produção, situada no centro de Portugal. De tarde seguimos para a região
do Douro considerada Património Paisagístico da Humanidade pela Unesco,
onde visitaremos uma quinta produtora de vinho do Porto, apreciando os
vales profundos onde nas suas encostas se produz o famoso néctar que

provam no final. Continuação para Vila
Real, cidade transmontana onde destacamos a louça de barro de Bisalhães
e os doces conventuais. Alojamento.
5º Dia (Sáb) – Vila Real / Amarante
/Guimarães
Pequeno-almoço. Partida para Peso
da Régua. Visita ao Museu do Douro,
onde terão oportunidade de conhecer
o vasto património da região, localizado em ponto estratégico frente ao rio.
Continuação para Amarante. Tempo livre para visitar o conjunto monumental
constituído pela igreja de São Gonçalo.
Almoço com gastronomia local. À tarde seguimos para Guimarães, berço
da nacionalidade portuguesa. Visita à
Penha e descida em teleférico até ao
centro da cidade. Panorâmica do Castelo e Paço dos Duques de Bragança.
Alojamento.
6º Dia (Dom) – Guimarães / Braga /
Barcelos / Porto
Pequeno-almoço. Partida para Braga.
Visita ao Santuário do Bom Jesus e panorâmica do centro da cidade. Continuação para Barcelos, cidade do famoso galo, um dos simbolos de Portugal
e onde pontificam a igreja Matriz, cruzeiro do Senhor do Galo, Pelourinho e
ponte gótica sobre o rio Cávado. Almoço típico, composto de iguarias regionais e o famoso vinho verde. Pela tarde
seguimos para Viana do Castelo onde
haverá tempo para visitar o centro histórico e para compra de recordações.
Continuação para a segunda maior
cidade portuguesa: Porto. Alojamento.
7º Dia (Seg) – Porto / Lisboa
Pequeno-almoço. Manhã dedicada a
conhecer a cidade. Panorâmica com um
olhar sobre a Sé, praça da Liberdade
onde se situa a estátua de D. Pedro IV
de Portugal (D. Pedro I no Brasil), igreja
e torre dos Clérigos e Foz. Cruzeiro em
barco de turismo pelo rio Douro, admirando os bairros típicos e núcleo histórico que foi declarado Património da
Humanidade pela Unesco. Visita ainda
a prestigiadas caves com degustação
do famoso Vinho do Porto. Almoço regional. De tarde regresso a Lisboa.

Hoté is Pre vistos
Cidade

Hotel

Évora

M’Ar De Ar Muralhas **** (Centro)

Fátima

Santa Maria**** (Centro)

Coimbra

Vila Galé Coimbra**** (Centro)

Vila Real

Mira Corgo**** (Centro)

Guimarães Guimarães**** (Centro)
Porto
(Gaia)

Vila Galé Porto**** (Centro) /
Holiday Inn Porto Gaia**** (Cidade)

Preços por pessoa desde
Duplo

Single

950 €

1.185 €

CIRCUITOS | 2020/2021

C i rc u i t o s r e g u l ar e s

Óbidos, Coimbra, Braga, Santiago de Compostela,
Guimarães, Porto, Aveiro, Fátima

Belezas do Norte
com Santiago

Itinerário:
1º Dia (Qua) – Lisboa / Óbidos /
Coimbra / Braga
Serviço de pequeno-almoço no Hotel
Roma. Partida para visita a Óbidos,
encantadora vila medieval amuralhada. Saída para a histórica e monumental cidade de Coimbra, repleta de
tradições e recantos de rara beleza.
Panorâmica da cidade observando o
rio Mondego, os conventos de Santa
Clara, Sé velha e igreja de Santa Cruz,
entre muitos outros pontos turísticos.
Visita à antiga e prestigiada universidade, que formou muitos ilustres em
várias áreas da sociedade. Tempo livre no centro da cidade. Continuação
para a cidade dos arcebispos e capital
do Minho: Braga. Alojamento.
2º Dia (Qui) – Braga / Santiago de
Compostela / Braga
Pequeno-almoço e saída com destino
a Santiago de Compostela. Visita com
guia local ao centro histórico, turístico
e religioso, com destaque para a Catedral, onde acorrem diariamente inúmeros peregrinos vindos dos famosos
“Caminhos de Santiago”. Este grandioso monumento ergue-se na praça
da Obradoiro, lugar de encontro de
todos os que aqui chegam. Regresso
a Portugal pela típica vila de Ponte
de Lima com tempo para compras no
comércio tradicional. Apreciando a
paisagem minhota, chegada a Braga.
Alojamento.
3º Dia (Sex) – Braga / Guimarães / Porto
Pequeno-almoço. Panorâmica da cidade com destaque para o exterior
da Catedral, mais antiga de Portugal e
visita ao santuário do Bom Jesus. Continuação para Guimarães, cidade berço

da nacionalidade portuguesa. Visita ao
interior no Paço dos Duques de Bragança seguida de visita a pé no centro histórico da cidade, onde poderá admirar
as suas velhas muralhas, ruas estreitas,
casas palacianas, foto do exterior do
castelo e a estátua do Fundador D.
Afonso Henriques. Tempo para compras. Partida para o Porto, visitando ainda prestigiadas caves com degustação
do famoso Vinho do Porto. Chegada ao
hotel. Alojamento.
4º Dia (Sáb) – Porto
Pequeno-almoço. Dia dedicado à segunda maior cidade de Portugal. Panorâmica com um olhar sobre a Sé, praça
da Liberdade onde se situa a estátua
de D. Pedro IV de Portugal (D. Pedro I
no Brasil), igreja e torre dos Clérigos e
Foz. Visita ao palácio da Bolsa, destacando o seu magnífico Salão Árabe e
cruzeiro em barco de turismo pelo rio
Douro, admirando os bairros típicos e
núcleo histórico que foi declarado Património da Humanidade pela Unesco.
Tarde livre na cidade para visitas ou
compras ao gosto pessoal. Alojamento.

Santiago de Compostela

Braga
Porto

Fátima
Lisboa

5º Dia (Dom) – Porto / Aveiro / Fátima / Lisboa
Pequeno-almoço. Saída para Aveiro, a
fantástica cidade dos canais e dos deliciosos “ovos-moles”, apreciado doce
regional. Continuação para Fátima,
local das aparições em 1917 de Nossa
Senhora aos Três Pastorinhos, hoje local de peregrinação mundial. Visita ao
santuário à Capelinha das Aparições
e à basílica, onde se encontram os
túmulos de Lúcia, Francisco e Jacinta.
Tempo para compromissos religiosos e
compras. Regresso a Lisboa.

Opção Mais Incluído
• 2 jantares com água
mineral;

13

• 1 almoço com água
mineral;

DESDE

5 D I AS

435€

Datas de Partida
2020
Abril
Maio
Junho
Julho

Agosto

05, 12, 19, 26
02, 09, 11*, 16, 23, 25*, 30

01, 08, 10*, 15, 22, 24*, 29

Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

03, 17

20

Fevereiro
Março

08, 15, 22, 29
06, 13, 15*, 20, 27, 29*
03, 10, 17, 19*, 24

2021
Janeiro

07, 14, 16*, 21, 28
04, 11, 18
09, 30

03, 17, 31

*Partidas extra com mesmo itinerário mas partindo de Lisboa à sexta-feira
Horários
07h15 – Comparência no Hotel Roma para serviço de pequeno-almoço
08h00 – Partida

Hotéis Pr e v i stos
Cidade

Hotel

Braga

Mercure Braga**** (Centro)

Porto (Gaia)

Vila Galé Porto**** (Centro) / Holiday Inn Porto Gaia**** (Cidade)

Preços por pessoa desde
Duplo

Single

Opção Mais Incluído

435 €

575 €

75 €

Serviços incluídos:
• Circuito em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento nos hotéis previstos ou
similares;
• 5 Pequenos-almoços;
• Visitas guiadas em: Santiago de Compostela e Porto;
• Visita à Universidade de Coimbra;
• Visita ao Paço Ducal em Guimarães;
• Visita a caves de Vinho do Porto;
• Visita ao palácio da Bolsa;
• Taxas hoteleiras;

• Cruzeiro do Douro de 1 hora em
barco turístico;
• Seguro de viagem;
• Bolsa de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no
programa
Nota:
• A visita ao palácio da Bolsa tem
acesso limitado de visitantes e datas
com restrições. No caso improvável
de não ser possível efectuar esta
visita, será efectuada visita à igreja de
São Francisco.

anos
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C i rc u i t o s R e g u l ar e s

Belezas do Sul
D ESD E

220€

Évora, Albufeira, Sagres, Lagos, Faro,
Vilamoura
Itinerário:

Datas de Partida
2020
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

04, 18
02, 16, 23
06, 20
04, 18
01, 08, 22
05, 12, 19
03, 10, 24
07
05, 26

2021

3 DI AS

Janeiro

16, 30

Fevereiro
Março

13
13, 27

Horários
07h15 – Comparência no Hotel Roma para serviço de pequeno-almoço
08h00 – Partida
Serviços incluídos:
• Circuito em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento nos hotéis previstos ou
similares;
• 3 Pequenos-almoços;
• Visitas guiadas em: Évora;
• Visita à fortaleza de Sagres;

• Visita a vinícola no Alentejo com
prova de vinho;
• Taxas hoteleiras;
• Seguro de viagem;
• Bolsa de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no programa

Opção Mais Incluído
• 2 jantares com água mineral;

1º Dia (Sáb) – Lisboa / Évora /
Albufeira
Serviço de pequeno-almoço no
Hotel Roma. Partida para Arraiolos.
Visita à vinícola Monte da Ravasqueira prestigiada adega e produção vinícola, com prova de vinho.
Continuação para Évora. Visita a
pé da histórica cidade Património
Mundial, passando junto ao Templo de Diana, Sé, praça do Giraldo,
igreja de São Francisco e possibilidade de visita à célebre capela
dos Ossos (opcional). Continuação
atravessando a região do Alentejo
com destino ao Algarve. Chegada a
Albufeira. Alojamento.
2º Dia (Dom) – Albufeira / Lagos /
Albufeira
Pequeno-almoço. Partida para a
região do Barlavento Algarvio para
Sagres. Visita ao Cabo de São Vicente e Fortaleza, promontório
natural do Sudoeste de Portugal
continental. Visita à Ponta de Piedade, catedral das falésias algarvias próximo de Lagos, cidade para
sempre ligada à história marítima
nacional. Tempo livre. Continuação
pela cidade portuária de Portimão
e regresso à turística cidade de Albufeira. Aproveite para percorrer a
praia e a zona comercial envolvente. Alojamento.
3º Dia (Seg) – Albufeira / Tavira /
Lisboa
Pequeno-almoço. Partida para Vilamoura. Panorâmica e paragem

para fotos junto à marina. Continuação para Faro, capital da província
algarvia, onde se realça o núcleo
histórico amuralhado, com acesso
pelos Arcos da Vila, do Repouso
e Porta Nova até à catedral. Saída
para a região do Sotavento Algarvio
até Tavira. Tempo para visita à típica
cidade do rio Gilão. Partida de regresso a Lisboa. Alojamento.

Hoté is Pre vistos
Cidade

Hotel

Albufeira

Vila Galé Cerro **** (Cidade)

Temporada Baixa = Abr/Mai/Out/
Nov/Dez/Jan/Fev/Mar

Preços por pessoa desde
Duplo

Single

Opção Mais Incluído

220 €

270 €

50 €

Temporada Média = Jun/Jul/Set

Preços por pessoa desde
Duplo

Single

Opção Mais Incluído

255 €

320 €

50 €

Temporada Alta = Ago

Preços por pessoa desde
Duplo

Single

Opção Mais Incluído

280 €

370 €

50 €

Excursões opcionais
As excursões opcionais serão pagas ao Guia no decurso dos respectivos circuitos deste folheto. Os preços são indicativos por pessoa em euros, sujeitos a confirmação e válidos para
excursões em grupo com mínimo de 20 pessoas e poderão sofrer alteração sem aviso prévio.
Cidade

Excursão

Duração Aprox.

Preço por pessoa

PORTUGAL
Lisboa
Porto

Nocturna com jantar fados
Nocturna com jantar fados

3h30
3h30

70 €
60 €

Panorâmica
Panorâmica com Sagrada Família
Parque Guell e Tibidabo
Monserrate com Funicular Saint Joan
Nocturna Flamenco com bebida
Visita ao Poble Espanyol
Panorâmica com entrada na Mesquita
Covadonga Los Lagos
Panorâmica com entrada em Alhambra
Visita à cidade com entrada na Catedral e Capela Real
Nocturna Show Flamenco com bebida
Panorâmica
Panorâmica com Palácio Real
Toledo
El Escorial + Vale dos Caídos
Avila + Segóvia com almoço
Nocturna Flamenco com bebida
Nocturna Flamenco com jantar
Panorâmica
Panorâmica com Cruzeiro Guadalquivir
Panorâmica com entrada na Catedral
Nocturna de Flamenco com bebida

3h00
4h00
5h00
4h00
2h30
2h30
3h00
1h30
3h30
3h30
2h30
3h00
4h00
4h30
5h00
9h00
2h30
3h30
2h00
4h00
3h00
2h30

25 €
45 €
45 €
50 €
50 €
20 €
30 €
20 €
55 €
50 €
35 €
25 €
40 €
50 €
60 €
90 €
50 €
98 €
20 €
30 €
30 €
40 €

ESPANHA
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Córdoba
Covadonga
Granada
Granada
Granada
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Santander
Sevilha
Sevilha
Sevilha
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Circuitos
Turísticos
P o rt u g a l | E s p an h a

16

Costa Cantábrica e Astúrias

17

Terras de Dom Quixote e Sítios de Cervantes

18

Aragão, Navarra e Rioja

19

Galiza pelos caminhos de Santiago

19

Fim-de-Semana em Santiago

20

Madrid e Lugares Teresianos

20

Mérida, Cáceres e Guadalupe

21

Melhor da Andaluzia

22

Ceuta, Tanger e Gibraltar

23

Terras do Barroso e Gerês

23

Verde Minho com Gerês

24

Rota de Cister e Aldeias Vinhateiras

24

Arouca, Freita e Passadiços

25

Miniférias no Douro – Património Mundial

25

Douro Turístico

26

Roteiro dos Escritores

26

Recantos do Minho com Senhora da Agonia

27

Rota dos Templários

27

Roteiro Alentejano

28

Aldeias Tipicas da Beira

28

Cereja da Cova da Beira

29

Semana Santa em Braga

29

São Martinho na Beira

30

Serra e Amendoeiras

30

Tradições de Carnaval

• Com itinerários mais exclusivos e dedicados a temas concretos, para quem
deseja conhecer Portugal e Espanha a preços imbatíveis e com uma ótima
relação qualidade/preço.
•
• Com guias em português, hotéis seleccionados, visitas específicas e
também com refeições incluídas que previligiam a gastronomia regional.
•
• Com todas as reservas online, as partidas estão sujeitas ao mínimo de 20
participantes, sendo que os lugares são marcados no acto da reserva.
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C i rc u i t o s t u r í s t i c o s

Costa Cantábrica
e Astúrias
Oviedo

Villacarriedo

Burgos

Salamanca

Lisboa

5 DIAS

495€

DES DE

4 Refei çõe s

Datas de Partida
(Mín. 20 participantes):
2020
Junho

Julho
Agosto

07

Horários (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ

Bilbau, Burgos, Santander, Villacarriedo,
Covadonga, Oviedo, Salamanca
Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Guarda / Burgos
Partida por Coimbra para Guarda
almoço livre em percurso, Vilar
Formoso, Ciudad Rodrigo, Valladolid e Burgos. À noite, aconselhamos um passeio pela pedonal pela
encantadora Av. de la Isla, Praça
Maior e exterior da Catedral. Jantar e alojamento.
2º Dia – Burgos / Bilbau / Santander /
Villacarriedo
Pequeno-almoço. Partida por Miranda de Ebro para Bilbau. Panorâmica com guia local apreciando
a arquitectura da cidade e dos
seus ícones como o museu Guggenheim, dedicado à Arte Contemporânea, sendo um exemplo de arquitectura arrojada assinada por Frank
Gehry. Restante tempo para visitas.
Almoço livre. De tarde continuação
por Laredo para Santander. Breve
panorâmica orientadora da cidade,
elegante capital da Cantábria virada ao mar, com o seu porto e praia
em destaque. Saída para a tranquila
e pitoresca localidade de Villacarriedo. Jantar e alojamento.
3º Dia – Villacarriedo / Covadonga /
Cangas de Onis / Villacarriedo
Pequeno-almoço. Partida por Unquera, Lllanes, Arriondas e visita
ao santuário de Covadonga, com a
gruta de Pelayo, local que evoca a
batalha local, primeiro passo da Reconquista Cristã. Saída para Cangas
de Onis, cidade genuinamente asturiana no sopé dos Picos da Europa. Almoço livre. Continuação com
extraordinária paisagem natural
por Arenas de Cabrales, origem do

famoso queijo Cabrales, acompanhando o rio Cares e a estupenda
paisagem oferecida pelo seu vale e
pelo vale do rio Deva e desfiladeiro
de la Hermida para chegar a Potes,
considerada uma das 11 localidades
mais bonitas de Espanha. Tempo
para compra de artigos regionais.
Regresso a Villacarriedo. Jantar e
alojamento.
4º Dia – Villacarriedo / Oviedo /
Salamanca
Pequeno-almoço. Partida por Bustio e Ribadesella, continuando por
Villaviciosa para Nava. Visita ao museu da Sidra, que evoca a história
e os segredos desta bebida típica
regional asturiana. Continuação
para Oviedo, a capital das Astúrias.
Breve visita da cidade com guia local destacando a Catedral e as ruas
pedonais na zona histórica. Almoço
livre. De tarde partida por Mieres,
acompanhando um trecho do rio
Luna com a albufeira da barragem
de Barrios de Luna, para a histórica
e monumental cidade de Salamanca. Jantar e alojamento.
5º Dia – Salamanca / Vilar Formoso /
Lisboa
Pequeno-almoço. Manhã para livre
visita e compras nesta monumental
e universitária cidade que contém
um centro histórico de relevo, onde
se destacam as catedrais, os colégios e a frondosa Praça Maior já
com os seus mais de 250 anos de
existência. Almoço livre. De tarde,
partida por Ciudad Rodrigo, Coimbra e regresso a Lisboa.
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Hoté is Pre visto s

16

Cidade

Hotel

Burgos

Abba Burgos ****

Villacarriedo

Abba Palácio de Soñanes ****

Salamanca

Abba Fonseca ****

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Duplo
Serviços incluídos:
• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos
hotéis previstos ou similares;
• 4 Jantares com água e vinho;
• Visita com guia local em Bilbau e
Oviedo;
• Visita ao museu da Sidra com prova;
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no
programa

anos
1959

2019

495 €

Single
685 €

CIRCUITOS | 2020/2021

C i rc u i t o s T u r í s t i c o s

Toledo, Ciudad Real, Campo de Criptana, Belmonte,
Cuenca, Alcalá de Henares, Madrid
Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Trujillo / Toledo
Partida de Lisboa atravessando o
Alentejo, entrando na Extremadura
espanhola por Mérida e Trujillo, interessante cidade com um centro
histórico conservado e digno de visita. Almoço livre. Saída por Oropesa e chegada a Toledo. Panorâmica
exterior da cidade acompanhando
o vale do rio Tejo e sua paisagem.
Jantar e alojamento.
2º Dia – Toledo / Tembleque / Ciudad
Real
Pequeno-almoço. Visita com guia
local à cidade das três culturas,
pois aqui conviveram e prosperaram Cristãos, Árabes e Judeus. Percurso pelo centro desenhado maioritariamente pelos árabes, visita à
Catedral e Sinagoga de Sta Maria a
Branca. Almoço livre. Partida pelos
caminhos da obra literária original
“Don Quijote de La Mancha” para
visita à singular praça maior de
Tembleque, continuando por Puerto Lápice, localidade tipicamente
“manchega” e com as suas “ventas”, tradicional comercio medieval
imortalizado por Cervantes. Saída
por Consuegra com perspectiva
dos seus altivos moinhos de vento
e o seu castelo, seguindo para Ciudad Real, onde destacamos as antigas portas, símbolos das antigas
muralhas que se perderam e a sua
praça maior. Jantar e alojamento.
3º Dia – Ciudad Real / Campo de Criptana / Cuenca
Pequeno-almoço. Partida para Almagro. Visita à peculiar praça maior
com as varandas de cor verde. Continuação por Alcázar de San Juan
com panorâmica dos Moinhos de
vento, para Campo de Criptana, local simbólico na obra de Cervantes.
Primeiro vamos visitar uma adega
local com prova de vinhos no final.
Castilla La Mancha é enquanto região, a que regista maior produção
de vinhos da Europa, com condições particulares de solo e clima,
aliadas às castas utilizadas. Almoço

livre. De tarde, visita aos característicos moinhos de La Mancha, um
deles dedicado à cantora e actriz
Sara Montiel aqui nascida e também um dos moinhos que se encontra recuperado e conservado.
Continuação para Belmonte. Visita
ao castelo, extraordinário exemplar
de construção medieval, com um
nível de conservação excelente,
assim como espólio mobiliário e de
armeria, guardando algumas curiosidades surpreendentes, nomeadamente da vivência da ilustre imperatriz Eugenia de Montijo, casada
com Napoleão III. Continuação para
Cuenca. Jantar e alojamento..
4º Dia – Cuenca / Alcalá de
Henares
Pequeno-almoço. Visita com guia
local ao centro histórico da cidade
de Cuenca na confluência dos rios
Júcar e Huecar, que formam profundos desfiladeiros sobre os quais
se situa a cidade e suas “casas
colgadas” de arquitectura peculiar,
erigidas estrategicamente sobre
rocha calcária. Oportunidade para
obter excelentes fotos e a não desde a ponte de San Pablo. Almo-ço
livre. Partida por Alcocer, Córcoles
e Guadalajara para Alcalá de Henares, cidade onde nasceu Miguel de
Cervantes. Visita à Casa Natal que
guarda muitos elementos familiares
que evocam a vida e obra do escritor. Jantar e alojamento.
5º Dia – Alcalá de Henares / Madrid /
Lisboa
Pequeno-almoço. Partida para Madrid, passando pela praça de Espanha, para contemplar o monumento
a Cervantes, com os imortalizados
personagens de Dom Quixote e
Sancho Pança. 2 horas de paragem
no centro da cidade. Partida ao final da manhã para Esquivias. Visita
à casa onde viveu Cervantes com
muito do seu espólio. Almoço livre
em percurso. Continuação por Talavera de la Reina, Mérida, Elvas e
regresso a Lisboa.

Hotéis Pr e v i stos
Cidade

Hotel

Toledo

Eurostars Toledo **** / Beatriz ****

Ciudad Real

Dona Carlota ****

Cuenca

Exe Cuenca ****

Alcalá de Henares

Alcalá Plaza ***

Preço s p or p e ss oa des de
Duplo
455 €

Single
565 €

17

Terras de Dom Quixote
e Sítios de Cervantes
Burgos

Alcalá de
Henares

Lisboa

5 D I AS

DESDE

4 Refeições

Cuenca

Ciudad Real

455€

Datas de Partida
(Mín. 20 participantes):
2020
Junho

21

Julho

26

Agosto

23

Horários (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
08h45 – Setúbal – HOTEL ESPERANÇA
Serviços incluídos:
• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis previstos ou similares;
• 4 Jantares com água e vinho;
• Visita com guia local em Toledo, Belmonte e Cuenca;
• Entrada na Catedral e Sinagoga de Sta Maria em Toledo;
• Visita a adega em Campo de Criptana;
• Visita aos moinhos em Campo de Criptana;
• Visita ao castelo de Belmonte;
• Visita à casa natal de Cervantes;
• Visita à casa museu de Cervantes em Esquivias;
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no programa
Nota:
• Na impossibilidade de visita à Casa Natal de Cervantes em Alcalá de Henares, por motivo de obras ou celebrações oficiais,
a mesma será substituída pela visita à Universidade de Alcalá
de Henares.

anos

CIRCUITOS | 2020/2021
1959

2019

18

C i rc u i t o s t u r í s t i c o s

Burgos, Logroño, Pamplona, Jaca, Huesca,
Zaragoza, Madrid

Aragão, Navarra
e Rioja

Burgos

Itinerário:

Pamplona
Huesca

Madrid

Lisboa

5 DIAS

520€

DES DE

4 Refei çõe s

Jaca. Paragem nesta cidade conhecida como “a pérola dos Pirenéus”
e ponto de passagem no “Caminho
de Santiago”. Almoço livre. De tarde
partida para Huesca. Visita da cidade com guia local. A monumentalidade complementa-se com a localização de rara beleza natural, pelo
que a cidade tem inúmeros motivos
de interesse. Jantar e alojamento.
4º Dia – Huesca / Zaragoza / Madrid
Pequeno-almoço. Partida para Zaragoza. Visita com guia local com
oportunidade para visita à Basílica
de Nª Sra do Pilar, padroeira de Espanha, no interior da qual se podem
admirar pinturas de Goya. As muralhas romanas e o Palácio da Aljafaría são outros monumentos de relevo. Tempo no centro para usufruir
da cidade. Almoço livre. De tarde
saída por Calatayud e Guadalajara
para Madrid. Panorâmica orientadora da capital espanhola. Jantar e
alojamento.
5º Dia – Madrid / Lisboa
Pequeno-almoço. Manhã livre para
visitas ou compras. A cidade fervilha de actividade, com os pontos
turísticos e comerciais que se fundem nas Portas do Sol. Não deixe
de visitar a Praça Mayor, os mercados ou eleja um dos museus de referência, como o Prado, Reina Sofia
ou Thyssen. Almoço livre. De tarde
regresso a Lisboa.

Hoté is Pre visto s

Datas de Partida
(Mín. 20 participantes):
2020
Julho

1º Dia – Lisboa / Guarda / Burgos
Partida por Coimbra para Guarda
almoço livre em percurso, Vilar
Formoso, Ciudad Rodrigo, Valladolid e Burgos. À noite, aconselhamos um passeio pela pedonal pela
encantadora Av. de la Isla, Praça
Maior e exterior da Catedral. Jantar
e alojamento.
2º Dia – Burgos / Logroño / Pamplona
Pequeno-almoço. Partida por Pancorbo, para Logroño. Visita com
guia local a esta cidade monumental, capital e sede vinícola da
Rioja, uma das mais reputadas de
Espanha, com vinhos premiados
mundialmente. Almoço livre. Continuação para Pamplona, banhada
pelo rio Arga e capital da região de
Navarra. Visita com guia local a esta
cidade repleta de tradições e arquitectura invulgarmente conservada
no seu centro histórico da praça do
Castelo à igreja de San Saturnino,
sem esquecer a capela de San Fermin, referencia das conhecidas festas locais. Jantar e alojamento.
3º Dia – Pamplona / Jaca / Huesca
Pequeno-almoço. Partida por Yesa
com panorâmica da albufeira da
sua barragem construída no rio
Aragón, para visita ao mosteiro de
San Juan de la Peña, com a sua origem num templo eremítico sobre
o qual se erigiu a igreja baixa, de
estilo moçárabe, situado em local
de rara beleza. Continuando para

Agosto

19

Horários (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA

16

Cidade

Hotel

Burgos

Abba Burgos ****

Pamplona

Abba Reino de Navarra ****

Huesca

Abba Huesca ****

Madrid

Abba Madrid ****

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Duplo
520 €

Single
749 €

Serviços incluídos:
• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos
hotéis previstos ou similares;
• 4 Jantares com água e vinho;
• Visita com guia local em Logroño, Pamplona, Huesca e Zaragoza;
• Visita ao santuário de San Juan de la
Peña;
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no
programa

anos
1959

2019

CIRCUITOS | 2020/2021

C i rc u i t o s T u r í s t i c o s

Galiza pelos caminhos
Fim-de-Semana
de Santiago
D ESD E
359€ em Santiago
Ourense / Lalin / Lugo / A Coruña / Finisterra / Santiago de Compostela

4 DI AS

3 REFEIÇ ÕES

Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Lamego / Ourense
Partida de Lisboa por Coimbra até Lamego. Almoço livre. Continuação atravessando o vale do Douro por Peso da Régua
para Chaves, entrando em Espanha por
Verín para Allariz. Visita à ponte românica sobre o rio Arnoia, que faz parte do
Caminho de Santiago (português). Continuação com apontamentos acerca do
caminho até chegar a Ourense, cidade
nas margens do rio Minho. Panorâmica
orientadora. Jantar e alojamento
2º Dia – Ourense / Lalin / Lugo
Pequeno-almoço. Visita da cidade com
percurso pedonal entre as Burgas e a
catedral (± 0,6 km), pontos de paragem
obrigatória para quem percorre os Caminhos de Santiago. Partida para Silleda.
Percurso pedonal entre Silleda e Prado
(± 4 km), passando pela ponte medieval
de Taboada e pelo Pazo de Transfontao,
continuando para Lalín. Almoço livre. De
tarde continuação para Lugo. Panorâmica
da cidade com guia local, pelo seu conjunto arquitectónico invulgar, constituído
pelas muralhas, catedral, edifício da câmara e inúmeras praças típicas. Jantar e
alojamento.

D ES DE

169€

Escapada pelos caminhos de Santiago

Datas de Partida

Datas de Partida

(Mín. 20 participantes):

(Mín. 20 participantes):

2020

2020

Junho

07

Junho

27

Julho

19

Julho

18

Agosto

16

Agosto

29

Horários (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ
12h15 – Porto – HOTEL VILA GALÉ

3º Dia – Lugo / A Coruña / Santiago de
Compostela
Pequeno-almoço. Partida para A Coruña.
Panorâmica com guia local. Virada ao
Atlântico, fresca e alegre, esta cidade
possui um importante legado marítimo,
com o seu Porto, o Farol de Hércules e o
Aquarium. Destaque para a zona ribeirinha
com o seu encanto especial. Almoço livre.
Partida por Carballo para Muxía, para visita
ao santuário de Nª Sra da Barca e as suas
“pedras”: a de Abalar e dos Cadrís. Saída
para cabo Finisterra, local mítico de km
zero do “Caminho Finisterra”. Continuação
por Corcubión com o seu interessante conjunto histórico-artístico e partida para Santiago de Compostela. Jantar e alojamento.
4º Dia – Santiago de Compostela / Lisboa
Pequeno-almoço. Percurso pedonal entre cruzeiro do Sar e Santiago de Compostela (± 2 km), de onde se começa a
avistar a catedral de Santiago e a emoção
de chegar aumenta para os caminheiros
de Santiago. A entrada na cidade faz-se
pela Porta de Mazarelos, a única que resta da muralha antiga da cidade. Tempo
para visitas e compras. Almoço livre. De
tarde, partida por Pontevedra, Tui, Porto,
Coimbra e regresso a Lisboa.
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2 DIAS

1

R E F EIÇão

Horários (comparência 15 minutos antes)
07h30 – Lisboa – LUSANOVA
10h15 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ
11h45 – Porto – HOTEL VILA GALÉ

Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Valença / Santiago
de Compostela
Partida de Lisboa por Coimbra,
Porto, Braga e Valença. Almoço livre. Continuação para Santiago de
Compostela. Visita pedonal com
guia local ao centro histórico da
cidade. Destaque para a Catedral
objectivo final de quem percorre os
“Caminhos de Santiago”. Santiago
de Compostela é um dos mais importantes locais de culto do mundo
e actualmente Património da Humanidade. Jantar e alojamento.

2º Dia – Santiago de Compostela /
Vigo / Lisboa
Pequeno-almoço. Manhã livre para
compromissos religiosos, visita
ao património museológico assim
como compras de recordações e
produtos regionais. Almoço livre.
De tarde, partida por Vigo com panorâmica orientadora e continuação Tui, Braga, Porto, Coimbra e
regresso a Lisboa.

Santiago

Nota 1: Embora o espírito deste circuito seja efectuar os percursos indicados a pé para conhecer
os caminhos percorridos pelos peregrinos, poderão os mesmos ser realizados no autocarro em
estradas alternativas somente com o nosso motorista.
Nota 2: Na partida de 07 Junho, o alojamento previsto para Santiago de Compostela será no
entanto na cidade de A Coruña e previsto no Hotel Ciudad de La Coruña ****, mantendo-se todas as
vistas previstas.

Santiago de Compostela a História e a Lenda
De entre todos os discípulos que acompanharam Jesus Cristo, Santiago pertence ao grupo dos mais
íntimos. Esteve presente nos momentos mais importantes da sua vida. Após a morte do Profeta,
Santiago participa na evangelização de vários territórios antes de ser decapitado aproximadamente
em 44 dc, sendo o primeiro apóstolo mártir. Após a ascensão de Jesus, os discípulos iniciaram um
trabalho de evangelização. Segundo a tradição, Tiago seria o primeiro a evangelizar a Espanha.
Seguindo a tradição lendária, após a sua morte, o seu corpo levado de volta à Ibéria e ali secretamente sepultado. A descoberta de seu túmulo ter-se-ia dado no século 9, por um ermitão de nome
Pelágio (ou Pelaio), que observou durante algumas noites seguidas uma “chuva de estrelas” sobre
um monte. Avisado do facto, o bispo Teodomiro de Iria Flavia, ordenou escavações, sendo encontrada uma arca de mármore com os ossos do Santo. Informado, o Rei das Astúrias mandou construir
3 Igrejas no lugar indicado, dando-se início às primeiras peregrinações.
Em 872, Afonso III, perante o número crescente de peregrinos manda construir uma majestosa
Igreja no lugar da primitiva. Paralelamente, a reputação das peregrinações a Santiago levaria à
mudança da sede episcopal de Iria Flavia para Compostela.
Os Caminhos de Santiago
O Caminho de Santiago tem 7 rotas históricas: o Caminho Francês, o Caminho do Norte, a Vía de
la Plata, a Rota Marítimo fluvial, o Caminho Inglês, o Caminho Primitivo e o Caminho Português.
Para além destas rotas existe ainda o Caminho de Finisterra que faz a ligação entre a cidade de
Santiago e Finisterra.

Preços por pessoa desde

Hotéis Previstos (Ou similares):

Preços por pessoa desde

Hotéis Previstos (Ou similares):

Em Duplo

359 €

Cidade Hotel / Localização

Em Duplo

169 €

Cidade Hotel / Localização

Em individual

455 €

Ourense Eurostars Auriense ****

Em individual

209 €

Santiago San Lázaro ****

Lugo

Gran Hotel Lugo **** / Torre de Nuñez ****

Santiago Gran Hotel Santiago ****
Serviços incluídos
• Transporte em autocarro de
turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos
hotéis previstos ou similares;
• 3 Jantares com água e vinho;

• Visita com guia local em: Ourense,
Lugo, A Coruña e Santiago de
Compostela;
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no
programa

Serviços incluídos
• Transporte em autocarro de
turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos
hotéis previstos ou similares;
• 1 Jantar com água e vinho;

• Visita com guia local em Santiago
de Compostela;
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no
programa

anos
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1959

2019

20

C i rc u i t o s t u r í s t i c o s

Madrid e Lugares
Mérida, Cáceres
D ESD E
Teresianos
395€ e Guadalupe
Madrid / Toledo / Ávila / Alba de Tormes / Salamanca

3 REFEIÇ ÕES

Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Trujillo / Madrid
Partida de Lisboa atravessando o
Alentejo, entrando na Extremadura espanhola por Trujillo, almoço
em percurso até à capital: Madrid.
Panorâmica da cidade com guia local. Destaque para o percurso pelo
Palácio Real, museus do Prado e
Thyssen, Portas do Sol e de Toledo,
Castellana e a vanguardista Praça de
Castilla. Jantar e alojamento.
2º Dia – Madrid / Toledo / Madrid
Pequeno-almoço. Toledo. Panorâmica exterior da cidade acompanhando o vale do rio Tejo e sua
paisagem. Visita com guia local na
cidade das 3 Culturas, pois aqui
conviveram e prosperaram Cristãos, Mouros e Judeus. Especial
destaque para o convento as Carmelitas Descalças na rota dos locais Teresianos. Restante tempo na
cidade, Almoço livre. Regresso a
Madrid e tempo livre para visitas ou
compras. Realce para o centro da
cidade que deve ser percorrido a
pé, com inúmeros motivos culturais
e a “movida” tradicional do comércio. Jantar e alojamento.

179€

Conhecer património histórico por terras de conquistadores

Datas de Partida

Datas de Partida

(Mín. 20 participantes):

(Mín. 20 participantes):

2020

2020

Junho

10

Abril

18

Agosto

01

Outubro

17

Outubro

03

Horários (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
4 DI AS

D ES DE

N ovo
circu ito

3º Dia – Madrid / Ávila / Salamanca
Pequeno-almoço. Partida para Ávila,
situada no sopé da serra de Guadarrama, é uma das mais belas cidades
espanholas, com as suas famosas
Muralhas de 90 torreões e seu ambiente medieval. É a terra natal de
Santa Teresa pelo que a visita de
cidade com guia local terá principal
atenção ao convento de Santa Teresa (casa natal), igreja de São João
Baptista e Mosteiro da Encarnação.
Tempo na cidade. Almoço livre. De
tarde partida para Alba de Tormes.
Visita com guia local a esta vila na
rota Teresiana, com o principal destaque para o Sepulcro de santa Teresa,
mas também o convento das Carmelitas, sem esquecer o castelo dos
Duques de Alba. Continuação para
Salamanca. Jantar e alojamento.
4º Dia – Salamanca / Lisboa
Pequeno-almoço. Visita de cidade com
guia local desta extraordinária cidade
com destaque para a Casa de Santa
Teresa, a Praça Maior que é a maior da
Europa, a Casa das Conchas, a Universidade secular e as Catedrais. Almoço livre.
De tarde partida por Ciudad Rodrigo, Vilar Formoso, Castelo Branco e regresso
a Lisboa.

Horários (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
08h45 – Setúbal – HOTEL ESPERANÇA
2 DIAS

1

R E F EIÇão

Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Guadalupe /
Mérida
Partida de Lisboa por Elvas e Zorita para Guadalupe. Almoço livre.
Aconselhamos as deliciosas tapas
nos restaurantes locais. Na antiga
e pitoresca localidade, visita ao
mosteiro e igreja de Santa Maria de
Guadalupe, que se converteu no
símbolo da “Hispanidad” e da união
dos povos Hispânicos. Tempo para
compras no comércio tradicional.
Saída por Trujillo com paragem
para visita ao centro histórico e
continuação para Mérida. Jantar e
alojamento.

2º Dia – Mérida / Cáceres / Lisboa
Pequeno-almoço. Visita em Mérida
aos famosos Teatro e Anfiteatro
de fundação romana, assim como
perspectiva das pontes sobre o
rio Guadiana. Continuação para
Cáceres. Panorâmica geral da cidade e visita ao centro, percorrendo a recuperada zona histórica,
com destaque para a Praça Maior,
Concatedral e torre de Bujaco,
exemplo da arquitectura árabe na
cidade. Almoço livre. Aconselhamos degustar a gastronomia local
nas esplanadas da Praça Maior. De
tarde partida por Badajoz, Estremoz, Montemor-o-Novo e regresso
a Lisboa.

Nossa Senhora de Guadalupe

Nota: Na partida de 10 Junho, o alojamento previsto na primeira noite em Madrid será no entanto
na cidade de Layos no Hotel Exe Layos Golf **** a 15 minutos de Toledo. A noite de 11/Junho será em
Madrid como previsto, assim como as visitas previstas.

Virgem mariana cujo santuário está situado na vila de Guadalupe, na província de Cáceres pertencente à região espanhola da Extremadura, é padroeira desta região desde 1907, sendo assim uma
das sete padroeiras das comunidades autónomas da Espanha.
Em 1928 foi coroada canonicamente como “Rainha da Hispanidade” pelo primado da Espanha
na presença do rei Afonso XIII. Colombo baptizou uma ilha com o seu nome e em 1493 e, desde o
século XVI, espalhou a devoção católica na América Latina com uma representação da Virgem de
Guadalupe encontrada no México.
A construção do mosteiro remonta a 1389 quando o rei João I de Castela outorga privilégio pelo
qual entrega à ordem dos Jerónimos a igreja do santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, lugar
no qual fora encontrada a sua imagem em finais do século XIII por um camponês de nome Gil
Cordero.
A construção do mosteiro prolongar-se-ia desde o século XIV até ao XVIII através de sucessivas
ampliações, o que o dotou de um traçado irregular com aspecto de fortificação.
Destaca-se o seu Claustro Mudéjar ou dos Milagres, construído entre 1389 e 1405, em torno ao qual
se situam os dormitórios e o refeitório.

Preços por pessoa desde

Hotéis Previstos (Ou similares):

Preços por pessoa desde

Hotéis Previstos (Ou similares):

Em Duplo

395 €

Cidade Hotel / Localização

Em Duplo

179 €

Cidade Hotel / Localização

Em individual

520 €

Madrid Exe Moncloa **** / Santos Praga ****

Em individual

215 €

Mérida Nova Roma ***

Salamanca Corona Sol **** / Regio ****

Serviços incluídos
• Transporte em autocarro de
turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos
hotéis previstos ou similares;
• 3 Jantares com água e vinho ;

anos
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2019

• Visita com guia local em Madrid,
Toledo, Ávila, Alba e Tormes e
Salamanca;
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no
programa

Serviços incluídos
• Transporte em autocarro de
turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos
hotéis previstos ou similares;
• 1 Jantar com água e vinho;
• Visita com guia local em Mérida e
Cáceres;

• Entrada no Mosteiro de Santa
Maria de Guadalupe;
• Entrada no Teatro e Anfiteatro em
Mérida;
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no
programa
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Melhor
da Andaluzia

Cordova, Granada, Malaga, Mijas, Ronda, Sevilha
Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Badajoz / Córdova
Partida por Vendas Novas atravessando o planalto alentejano por
Estremoz, Elvas, Badajoz Zafra, almoço livre em percurso, Azuaga e
Peñarroya para Córdoba, cidade
conquistada pelos Cristãos no séc.
XIV, que possui aquela que foi, durante o domínio islâmico, a mais importante Mesquita do mundo árabe.
Alojamento.
2º Dia – Córdova / Granada
Pequeno-almoço. Visita de cidade
acompanhada de guia local. Panorâmica do rio Guadalquivir que
banha a cidade e onde decorrem
manifestações de arte contemporânea. Oportunidade de percorrer
as pitorescas e sinuosas ruas e
pátios do centro. Com Supl. +INC*
entrada ainda Mesquita-Catedral.
Restante tempo na cidade. Almoço
livre. Partida entre extensos olivais
por Baena com destino a Granada.
Visita à cidade repleta de símbolos
árabes acompanhada de guia local.
Com Supl. +INC* entrada ainda na
importante Catedral e na Capela
Real, templo do séc. XVI onde se
encontram sepultados os reis católicos. Opcionalmente ou Com Supl.
+INC* poderá assistir a típico Show
de Flamenco com bebida incluída.
Alojamento
3º Dia – Granada / Málaga
Pequeno-almoço. Manhã livre para
visitas extra como à serra Nevada,

Alhambra ou fazer compras no centro da cidade. Almoço livre. De tarde, partida por Loja e Casabermeja
para Málaga. Visita com guia local
a esta interessante cidade virada
para o Mediterrâneo, incluindo a
visita a casa Natal de Picasso, ao
castelo de Gibralfaro e restante
tempo livre na cidade. Alojamento.
4º Dia – Málaga / Ronda / Sevilha
Pequeno-almoço. Partida com
panorâmica da extensa estância
balnear Torremolinos, continuando para a encantadora localidade
de Mijas. Aproveite para efectuar
passeio extra nos famosos “Burros
Táxi”. Saída acompanhando a “Costa do Sol” até Marbella e continuação para típica cidade de Ronda,
localizada em situação estratégica
peculiar e que contém original conjunto monumental e arquitectónico.
Breve visita com guia local. Almoço
livre. De tarde, partida para a capital andaluza: Sevilha. Alojamento.
5º Dia – Sevilha / Lisboa
Pequeno-almoço. Visita de cidade
acompanhada de guia local com
perspectiva do Parque Maria Luísa,
Praça de Espanha, bairro de Santa
Cruz, Torre del Oro e praça de touros Maestranza. Com Supl. +INC*
incluído ainda o Cruzeiro panorâmico no rio Guadalquivir. Almoço
livre. De tarde, partida por Ayamonte, atravessando o Algarve e Alentejo para regressar a Lisboa.

Lisboa
Córdova
Granada

Sevilha
Málaga

DESDE

5 DI AS

410€

Datas de Partida
(Mín. 20 participantes):
Opção Mais Incluído
• 4 jantares com água e
• Entrada na Catedral
vinho;
e Capela Real em
• Entrada na MesquitaGranada;
Catedral em Córdova;
• Cruzeiro panorâmico
• Nocturna de Flamengo
no rio Guadalquivir;
com bebida incluída em
Granada;

Hotéis Previstos (Ou similares):
Cidade

Hotel / Localização

Córdova

Exe Ciudad de Cordoba ****

Granada

Abades Nevada Palace**** / Senator Granada ****

Málaga

Don Curro ***

Sevilha

MA Sevilla Congresos **** / Exe Isla Cartuja ****

Preços por pessoa desde
Em Duplo

410 €

Em individual

555 €

Supl. Mais Incluído

120 €

2020

Junho

10

Agosto

05

Outubro

01

Horários (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
08h45 – Setúbal – HOTEL ESPERANÇA
Serviços incluídos
• Circuito em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis previstos ou similares;
• Visita com guia local em Córdova;
• Visita com guia local em Granada;
• Visita com guia local em Málaga;
• Visita com guia local em Ronda;
• Visita com guia local em Sevilha;
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no programa
Nota:
Na partida de 10 Junho, o alojamento previsto para Sevilha será no entanto na cidade
de Benacazon no Hotel Abades Benacazon **** a 15 minutos de Sevilha.

anos
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Legado português no Norte de África e colónia
britânica em Espanha

Ceuta, Tanger
e Gibraltar

Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Algeciras / Ceuta
Partida de Lisboa, atravessando a
planície alentejana, entrando província espanhola de Andaluzia, almoço em percurso, por Jerez de la
Frontera para Algeciras. Condução
ao cais e embarque no Ferry. Travessia do estreito de Gibraltar. Chegada a Ceuta e transporte ao hotel.
Jantar e alojamento.
2º Dia – Ceuta
Pequeno-almoço. Visita da cidade
que hoje passados 6 séculos tem
ainda as marcas do passado português, da sua bandeira oficial cujo
escudo se confunde com o nosso, aos monumentos e muralhas
existentes. Visita aos miradouros,
camara municipal (Ayuntamiento)
com vários símbolos da conquista portuguesa e também a locais
incontornáveis como o mercado
e passagem pelos os templos Hindus, Muçulmanos e Cristãos, com
destaque para a igreja de Nª Sra de
Africa cuja imagem foi enviada pelo
Infante Dom Henrique. Almoço. Tarde livre para visitas e compras na
cidade ou disfrutar do parque marítimo do Mediterrâneo (entrada incluída), local aprazível para relaxar
e aproveitar o complexo de piscinas
existente. Jantar e alojamento.

Lisboa

Gibraltar
Ceuta
Tanger

4 DIAS

DES DE

5 Refei çõe s

485€

Datas de Partida
(Mín. 20 participantes):
2020

Junho

21

Julho

26

Agosto

23

Horários (comparência 15 minutos antes)
07h30 – Lisboa – LUSANOVA
08h15 – Setúbal – HOTEL ESPERANÇA
Serviços incluídos:
• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento nos hotéis previstos ou similares;
• 2 Pequenos-almoços no hotel;
• 1 Pequeno-almoço em bolsa;
• 2 Almoços com água e vinho;
• 3 Jantares com água e vinho;
• Visita com guia local em Ceuta, Tetuan e Tânger com guia local;
• Travessias de Ferry Algeciras-Ceuta-Algeciras;
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no programa
Nota:
Passaporte obrigatório
Os cidadãos portugueses terão de ser portadores de passaporte com validade mínima de 3 meses para realizar este circuito, informando no acto de reserva o respectivo
número e validade. Para cidadãos de outras nacionalidades, pode ser necessário visto
para além do passaporte, pelo que devem ser consultadas as condições válidas para
a data pretendida junto dos serviços consulares.

anos
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3º Dia – Ceuta / Tétouan / Tânger /
Ceuta
Pequeno-almoço. Partida entrando em Marrocos para Tétouan.
Visita desta cidade autêntica, com
destaque para a medina e os seus
artesãos onde terá contacto com o
comércio e cultura locais. Prova de
chá tradicional. Partida para Tânger. Almoço típico. De tarde, visita
desta cidade multifacetada, situada
em local estratégico, cuja história
conta com a passagem dos portugueses pela sua administração.
Saída para visita às grutas de Hercules, com varias lendas e beleza
natural. Regresso a Ceuta. Jantar e
alojamento.
4º Dia – Ceuta / Gibraltar / Lisboa
Condução ao porto de Ceuta com
bolsa de pequeno-almoço. Embarque no Ferry com destino a Algeciras. Desembarque e saída para
Gibraltar. Tempo livre para visita e
compras neste território inglês encravado em plena Espanha. Aconselhamos a visita opcional ao famoso rochedo que dá a conhecer uma
das mais famosas comunidades de
macacos do mundo. Almoço livre.
Partida por Sevilha de regresso a
Lisboa.

Ceuta
Antes que Ceuta se incorporasse a Espanha em meados de século XVII, os portugueses tiveram na sua posse a cidade do norte de África durante mais de um
século, graças a uma breve batalha perante os muçulmanos da qual já se completaram 600 anos.
Ceuta foi a primeira conquista portuguesa no norte de africa e este facto ajudou
sem dúvida à expansão do império português.
A intervenção militar sucedeu três décadas depois da batalha de Aljubarrota, que
tinha consagrado em 1385 a independência de Portugal ao pôr fim às pretensões
de Castela.
De modo a consubstanciar esse facto, o rei João I buscava uma nova demonstração conquistadora que reforçasse a sua posição extra fronteiras.
Foi decidido então avançar sobre a cidade de Ceuta, ocupada pelo povo muçulmano, em posição estratégica excepcional, muito próxima à Gibraltar muçulmana
e Algeciras castelhana, que permitiria a Portugal exercer determinado controlo
sobre o estreito.
Cerca de 20.000 homens partiram do litoral português a bordo de 200 navios em
direcção a Ceuta, onde desembarcaram na madrugada de 21 de agosto, iniciando
uma uma batalha que culminou nessa mesma noite com a tomada do castelo, já
vazio após a fuga dos muçulmanos.
Existe portanto uma herança afectiva e uma consciência de um passado comum.
A bandeira de Ceuta mantém ainda hoje as mesmas cores da bandeira de Lisboa
e o brasão apresenta as armas que se utilizavam em Portugal no século XVI.
Na cidade norte-africana ficam também muitos sobrenomes portugueses dos descendentes directos e existem ruas dedicadas a grandes figuras lusas, como o
poeta Luís Vaz de Camões (1524-1580).

Hoté is Pre visto s
Cidade

Hotel

Ceuta

Puerta de Africa ****

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Duplo
485 €

Single
596 €
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Terras do Barroso
Verde Minho
e Gerês
D ESD E
425€ com Gerês
Vila Pouca de Aguiar / Boticas / Montalegre / Pitões das Júnias / Tourém / Lindoso / Arcos de Valdevez

5 REFEIÇ ÕES

Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Lamego / Chaves
Partida de Lisboa com paragens em percurso por Coimbra, Aguieira, Viseu e Lamego. Tempo para visita. Almoço livre. De
tarde descida ao vale do Douro com panorâmica de Peso da Régua, continuando para Vila Real, capital transmontana.
Paragem no centro. Partida para Chaves.
Jantar e alojamento.
2º Dia – Chaves / Boticas / Chaves
Pequeno-almoço. Partida pelo território
classificado como património mundial
agrícola para Boticas, com paragem junto
ao repositório do ‘Vinho dos Mortos’ e visita ao centro histórico com interpretação
do Guerreiro Galaico. Visita ao CEDIEC
– centro europeu de documentação e interpretação da escultura castreja e ainda
ao centro de Artes Nadir Afonso. Continuação pelo miradouro de Seirrãos para
Carreira da Lebre. Almoço com prova de
“Vinho dos Mortos”. Continuação pelas
terras do Barroso, que se caracterizam
por clima próprio com a abundância de
água e pastos e a presença do granito a
cada passo, por Carvalhelhos ladeando a
parte sul da albufeira da barragem do Alto
Rabagão até Negrões, para visita à aldeia.
Regresso a Chaves. Jantar e alojamento.

239€

Braga / Guimarães / Gerês / Ponte de Lima / Barcelos / Viana do Castelo

Datas de Partida

Datas de Partida

(Mín. 20 participantes):

(Mín. 20 participantes):

2020

2020

Junho

06

Maio

01

Agosto

29

Junho

27

Agosto

22

Outubro

03

Horários (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ
4 DI AS

DES D E

circu ito
re nova d o

3º Dia – Chaves / Pitões das Júnias /
Chaves
Pequeno-almoço. Partida por Vilar de Perdizes para Montalegre. Visita ao castelo
vigilante e ao centro histórico. Continuação por Covelães entrando no Parque Nacional do Gerês para a aldeia de Paredes
do Rio. Visita pedonal pelo moinho, fontanário, bebedouro e lavadouro, o forno
do povo, a casa do cabaneiro, o pisão do
burel, a igreja e o relógio de sol. Saída para
Pitões das Júnias. Almoço. Partida para
visita a Tourém. Segue-se Randim já em
Espanha, até ao Couto Misto de Rubiás.
Interpretação deste espaço que durante
séculos não pertenceu a Portugal nem a
Espanha. Continuação por Verín para regresso a Chaves. Jantar e alojamento.
4º Dia – Chaves / Caldas do Gerês / Lisboa
Pequeno-almoço. Partida com paisagem
sobre as albufeiras das barragens de
Alto Rabagão, Venda Nova, Salamonde e
Caniçada para visita a santuário de São
Bento da Porta Aberta, situado em local
de rara beleza natural. Continuação para
Caldas do Gerês. Tempo para passear no
parque das termas e compra de produtos
genuínos da região. Almoço livre. De tarde, partida pela Caniçada, Póvoa de Lanhoso, Braga, Porto, Coimbra e regresso
a Lisboa.

23

3 DIAS

2 R E F EIÇ Õ ES

Horários (comparência 15 minutos antes)
07h30 – Lisboa – LUSANOVA
10h15 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ

Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Braga / Guimarães
Partida de Lisboa por Coimbra e
Porto para Braga. Breve panorâmica da cidade e paragem no centro.
Almoço livre. Continuação para a
encantadora cidade de Guimarães.
Panorâmica do conjunto histórico
constituído pelo Castelo, Igreja de
São Miguel, paço Ducal e estátua
de D. Afonso Henriques e visita à
Igreja de Nª Sra da Penha. Jantar e
alojamento.
2º Dia – Guimarães / Caldas do
Gerês / Ponte de Lima (Fornelos)
Pequeno-almoço. Partida por São
Bento da Porta Aberta, com breve paragem e continuação para
Caldas do Gerês. Início do circuito
em mini-autocarro pelas estradas
do Parque Nacional com paragem
no miradouro da Pedra Bela e final
nas Caldas do Gerês. Almoço livre.
Tempo para passear no parque das
termas e compra de produtos genuínos da região. Partida pela Caniçada, Amares e e Vila do Prado
para Ponte de Lima. Tempo nesta

vila onde se destaca o nível de
preservação do património local e
ainda para o comércio tradicional
recheado de produtos regionais.
Chegada ao hotel. Jantar e alojamento.
3º Dia – Ponte de Lima / Barcelos /
Lisboa
Pequeno-almoço. Partida para visita a quinta de produção vinícola
com prova de vinhos. Partida para
Viana do Castelo. Visita ao santuário de Santa Luzia e desfrutar da
paisagem desde o seu miradouro. Visita ao centro até à praça da
República, pelo seu conjunto monumental: Paços do Concelho, Misericórdia, o chafariz quinhentista
e percorrer o comércio tradicional.
Continuação para Barcelos. Almoço livre. Tempo ainda na cidade
para visita do centro histórico onde
pontificam a Igreja Matriz, cruzeiro
do Senhor do Galo, Pelourinho e
ponte gótica sobre o rio Cávado.
Partida por Póvoa de Varzim, Porto,
Coimbra e regresso a Lisboa.

Nota: Para melhor desfrutar deste circuito, aconselhamos a utilização de vestuário e calçado
prático, assim como chapéu.

Nota: Na partida de 1 Maio, o alojamento previsto na segunda noite no Hotel Axis em Ponte de
Lima, poderá ser substituido por alojamento em Viana do Castelo em hotel similar e mantendo-se
as visitas previstas.

Preços por pessoa desde

Hotéis Previstos (Ou similares):

Preços por pessoa desde

Hotéis Previstos (Ou similares):

Em Duplo

425 €

Cidade Hotel / Localização

Em Duplo

239 €

Cidade

Hotel / Localização

Em individual

545 €

Chaves Premium Chaves ***

Em individual

299 €

Guimarães

Fundador ***

Serviços incluídos
• Transporte em autocarro de
turismo;
• Guia acompanhante;
• Guia regional;
• Alojamento e pequeno-almoço nos
hotéis previstos ou similares;
• 2 Almoços com água e vinho;
• 3 Jantares com água e vinho;
• Visita ao CEDIEC em Boticas

Ponte de Lima (Fornelos) Axis Ponte de Lima Golf ***
• Visita ao Centro de Artes Nadir
Afonso em Boticas
• Visita guiada a Paredes do Rio
• Visitas a Negrões, Montalegre,
Tourém e Rubiás
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no
programa

Serviços incluídos
• Transporte em autocarro de
turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos
hotéis previstos ou similares;
• Visita em mini autocarro no Parque
do Gerês;

• 2 Jantares com água e vinho;
• Visita a quinta com prova de vinho;
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no
programa

anos
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Rota de Cister e Aldeias Arouca, Freita
D ESD E
Vinhateiras
365€ e Passadiços
Lamego / Tarouca / Ucanha / Tabuaço / Sabrosa / Provesende / Penedono

Datas de Partida

Datas de Partida

(Mín. 20 participantes):

(Mín. 20 participantes):

2020

2020

Abril

24

Julho

04

Julho

24

Agosto

29

N ovo
circu ito

5 REFEIÇ ÕES

Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Tarouca / Tabuaço
Partida de Lisboa por Coimbra, Penacova,
proximidades de Viseu e continuação para
Tarouca. Almoço. De tarde, breve percurso pela rota das vinhas de Cister e visita
ao mosteiro de São João de Tarouca, fundado em 1154, como o primeiro mosteiro
masculino cisterciense edificado em território português. Partida para as Caves
Murganheira com visita e degustação de
espumante. Continuação para a aldeia
vinhateira de Salzedas. Visita ao mosteiro
de Santa Maria, com a sua fundação ligada
à figura de teresa Afonso, esposa de Egas
Moniz. Visita ainda à sensacional ponte
medieval e torre em Ucanha. Saída para
Tabuaço. Jantar e alojamento.
2º Dia – Tabuaço / Sabrosa / Tabuaço
Pequeno-almoço. Partida para a aldeia
de Barcos. Visita ao centro histórico e
à igreja Matriz. Saída para a Quinta do
Tedo, situada na margem esquerda do rio
Douro. Visita com prova de vinhos. Acompanhando as margens do Douro até ao
Pinhão e continuação para contemplação
da paisagem no miradouro de Vale do Pinhão, seguindo para breve visita à aldeia

tu d o
inc lu íd o

vinhateira de Provesende. Partida para
Sabrosa/São Martinho de Anta. Almoço.
De tarde, partida por Sanfins do Douro
para a aldeia vinhateira de Favaios. Visita ao museu do Pão e do Vinho com
degustação de vinho moscatel e pão de
Favaios. Continuação para o miradouro
de Casal de Loivos. Paragem e contemplação da paisagem. Continuação para o
cais do Pinhão. Pequeno passeio de barco pelo Rio Douro. Regresso a Tabuaço.
Jantar e alojamento.
3º Dia – Tabuaço / Trancoso / Lisboa
Pequeno-almoço. Visita ao museu do Imaginário Duriense e ao célebre e curioso
Rijomax, o relógio mais completo e mais
complexo do mundo, inventado e programado para funcionar durante milhares de
anos. Partida para visita ao singelo mosteiro cisterciense de São Pedro das Águias,
que apresenta vestígios de arquitectura
religiosa românica, maneirista e barroca.
Continuação para a aldeia Vinhateira de
Trevões. Visita ao centro histórico, ao Museu de Trevões e ao museu de Arte Sacra.
Continuação para a histórica cidade de
Trancoso. Almoço. De tarde, partida pelas
proximidades de Guarda, Castelo Branco
e Abrantes para regresso a Lisboa.

Nota 1: À noite no hotel, poderá contar com tertúlia acerca da temática do circuito numa das noites
e animação por rancho folclórico regional na outra noite, com a ordem a informar pelo guia.
Nota 2: Para melhor desfrutar deste circuito, aconselhamos a utilização de vestuário e calçado
prático, assim como chapéu.

Preços por pessoa desde

Hotéis Previstos (Ou similares):

Em Duplo

365 €

Cidade Hotel / Localização

Em individual

425 €

Tabuaço Plácido Hotel ****

Serviços incluídos
• Transporte em autocarro de
turismo;
• Guia acompanhante;
• Guia regional
• Alojamento e pequeno-almoço nos
hotéis previstos ou similares;
• 3 Almoços com água e vinho;
• 2 Jantares com água e vinho;
• Visita ao mosteiro de São João de
Tarouca;
• Visita às caves Murganheira com
prova de espumante;

anos
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2019

199€

Venha conhecer o património natural e histórico desta região

Horários (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ

Horários (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ
3 DI AS

D ES DE

•
•
•
•

Visita ao mosteiro de Salzedas;
Visita à ponte de Ucanha;
Visita à Quinta do Tedo com prova de vinhos;
Visita ao museu do Pão e do Vinho em
Favaios;
• Passeio de barco no rio Douro;
• Visita ao museu de Tabuaço e Rijomax;
• Visita ao mosteiro de São Pedro de Águias;
• Visita ao museu de Trevões;
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no programa

2 DIAS

3 R E F EIÇõ es

t ud o
inc luíd o

Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Espiunca /
Arouca
Partida de Lisboa por Coimbra, Oliveira de Azeméis e Arouca. Almoço. De tarde saída para Espiunca.
Início do percurso nos passadiços
do Paiva, construção que permite
acompanhar as margens deste rio
de rara beleza e com a sua água em
estado de pureza acima da média.
Este percurso pedonal tem cerca
de 3 kms. Saída para Canelas. Visita ao Museu das Trilobites, Centro
de Interpretação Geológica local,
para conhecer os importantes fósseis em ardósia aqui encontrados.
Continuação para Arouca. Jantar e
alojamento.

2º Dia – Arouca / Castanheira /
Lisboa
Pequeno-almoço. Visita do santuário e miradouro de Nossa
Sra da Mó, sobranceiro à vila de
Arouca e portanto com uma excelente paisagem. Na vila, visita ao Mosteiro de Sta. Maria de
Arouca. Documentado desde o
séc. X, nele se destacam a igreja,
o coro das freiras, os claustros,
o refeitório e a cozinha. Tempo
para compras de artigos regionais. Almoço. De tarde partida
percorrendo a serra da Freita
para visita ao miradouro sobre a
Cascata da Mizarela, queda de
água com cerca de 60 metros
em pleno rio Caima, continuando até Castanheira, para visita
à Casa das “Pedras Parideiras”,
fenómeno de granitização único
no nosso país. Continuação por
Coimbra e regresso a Lisboa.

Nota: Procurámos seleccionar nos Passadiços do Paiva o percurso mais fácil a todos os passageiros
para uma primeira abordagem, com ida e volta pelo mesmo trajecto de modo a que a qualquer momento possam efectuar retorno ao ponto de partida para reagrupamento. É de todo aconselhável a
utilização de vestuário e calçado prático, assim como chapéu.

Preços por pessoa desde

Hotéis Previstos (Ou similares):

Em Duplo

199 €

Cidade Hotel / Localização

Em individual

220 €

Arouca São Pedro ***

Serviços incluídos
• Transporte em autocarro de
turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos
hotéis previstos ou similares;
• 2 Almoços com água e vinho;
• 1 Jantar com água e vinho;

• Entrada nos Passadiços do Paiva;
• Visita ao Museu das Trilobites;
• Visita ao Mosteiro de Arouca;
• Visita à CPP em Castanheira;
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no
programa

CIRCUITOS | 2020/2021

C i rc u i t o s T u r í s t i c o s

Miniférias no Douro
Douro
Património Mundial DESDE 438€ Turístico
Paisagem extasiante, visitas culturais e tradições durienses

4 REFEIÇ ÕES

Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Amarante / Vila Real
Partida de Lisboa por Coimbra, para Amarante. Almoço livre. De tarde, visita ao à
igreja e ponte de São Gonçalo. Passeie pelas margens do rio ou visite ainda o museu
Amadeu de Sousa Cardoso. Continuação
por Alto do Espinho e Vila Real. Panorâmica
orientadora e chegada ao hotel no centro
da cidade. Jantar e alojamento.
2º Dia – Vila Real / Peso da Régua
/ Vila Real
Pequeno-almoço. Partida por Sabrosa e entre
socalcos de vinhas, chegada ao Pinhão. Condução ao cais. Cruzeiro de 1 hora no rio Douro apreciando a beleza do vale do Douro património da
humanidade. Regresso ao cais e saída junto ao
Douro para visita a quinta com prova de vinho do
Porto. Continuação pela barragem de Bagaúste
e até Peso da Régua. Tempo na cidade, centro
de operações, comércio e turismo no vale do
Douro. Almoço livre. Panorâmica e partida para
São Leonardo de Galafura. Visita ao miradouro e
interpretação da paisagem. Regresso a Vila Real.
Jantar e alojamento.
3º Dia – Vila Real / Chaves / Vila Real
Pequeno-almoço. Partida para Mirandela.
Tempo na cidade para visita. Continuação
para Valpaços. Visita à Casa do Vinho, museu
vinícola interactivo, com prova de vinho. Conti-

219€

Lamego / Pinhão / Vila Real / Cruzeiro da Régua ao Porto

Datas de Partida

Datas de Partida

(Mín. 20 participantes):

(Mín. 20 participantes):

2020

2020

Junho

07

Julho

11

Agosto

02

Agosto

08

Setembro

27

Setembro

05

Outubro

10

Horários (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ
5 DI AS

D ES DE

circu ito
re nova d o

nuação atravessando a vasta mancha de castanheiros para Chaves. Almoço livre. Visita
desta antiga cidade de fundação romana nas
margens do rio Tâmega, com destaque para
o seu castelo e a velha ponte romana. Tempo
na cidade. Partida com panorâmica de Vidago, Pedras Salgadas e, Vila Pouca de Aguiar
e regresso a Vila Real. Jantar e alojamento
4º Dia – Vila Real / Tarouca / Vila Real
Pequeno-almoço. Partida por Armamar e pelas vinhas da rota de Cister, chegada à aldeia
vinhateira de Salzedas. Visita ao mosteiro de
Santa Maria, fundado por Teresa Afonso, esposa de Egas Moniz. Saída para Ucanha. Visita à
sensacional e conservada ponte medieval com
torre. Continuação para Tarouca. Almoço livre.
Partida para São João de Tarouca. Visita ao
interessante mosteiro cisterciense fundado no
séc XII, exemplar de rara beleza arquitectónica.
Segue-se a visita ao museu do espumante em
Dalvares, com respectiva degustação. Regresso
a Vila Real com a tradicional paisagem vinícola
duriense. Jantar e alojamento.
5º Dia – Vila Real / Lamego / Lisboa
Pequeno-almoço. Partida para Lamego. Visita
pedonal pelo Castelo, judiaria, igreja de Sta Maria
de Almacave e antiga Sé, descobrindo nas ruas e
recantos o passado desta cidade. Visita ainda ao
santuário de Nª Sra dos Remédios e possível descida do escadório. Tempo para compras na feira semanal e comércio tradicional. Almoço livre. De tarde, partida por Viseu, Coimbra e regresso a Lisboa.

25

2 DIAS

2 R E F EIÇ Õ ES

Horários (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ

Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Lamego / Vila Real
Partida de Lisboa por Coimbra para
Lamego. Tempo na cidade para visitas e compras no comércio tradicional. Almoço livre. De tarde,
partida descendo pelo vale do rio
Varosa até ao Douro por entre socalcos de vinha, continuando com
esta paisagem pela margem esquerda do rio Douro até ao Pinhão,
seguindo para Casal de Loivos,
com percurso pedestre nesta pequena localidade duriense, para visita a lagar e adega regional, com
prova de produtos locais, como
azeite, vinho e mel. Continuação
por Sabrosa para Vila Real. Jantar
e alojamento.

2º Dia – Vila Real / Peso da Régua /
Porto / Lisboa
Pequeno-almoço. Partida para
Peso da Régua. Panorâmica e
tempo livre na cidade virada para
o Douro e centro da Região Demarcada de produção vinícola. Embarque e partida de cruzeiro no rio
Douro. Serviço de Almoço a bordo.
Ao longo da descida do Douro,
poderá admirar as encostas salpicadas pelo casario dos pequenos
centros urbanos, destacando Caldas de Moledo, Caldas de Aregos,
Pala, Entre-os-Rios, Melres, Foz
do Sousa e Avintes. A passagem
na eclusa da barragem do Carrapatelo e Crestuma/Lever é outro
dos atractivos, com a paisa-gem
do Porto e Vila Nova de Gaia, em
destaque no final do cruzeiro. Desembarque e regresso por Coimbra para Lisboa.

Douro

Nota: Para melhor desfrutar deste circuito, aconselhamos a utilização de vestuário e calçado
prático, assim como chapéu.

O rio Douro nasce nos picos da Serra de Urbión, na província espanhola de Sória, a 2160 metros de
altitude. Após extenso percurso em Espanha, e atravessa o norte de Portugal até a sua foz junto às
cidades do Porto e Vila Nova de Gaia. É o terceiro rio mais extenso da península Ibérica. Possui 897
km de comprimento, 572 km em solo espanhol, 213 km navegáveis em território português e 112 km
de caráter internacional, pois o seu curso faz de fronteira.
A UNESCO incluiu, em 14 de Dezembro de 2001, a Região Vinhateira do Alto Douro na lista dos
locais que são Património da Humanidade, na categoria de paisagem cultural.

Preços por pessoa desde

Hotéis Previstos (Ou similares):

Preços por pessoa desde

Hotéis Previstos (Ou similares):

Em Duplo

438 €

Cidade Hotel / Localização

Em Duplo

219 €

Cidade Hotel / Localização

Em individual

525 €

Vila Real Mira Corgo ****

Em individual

245 €

Vila Real Mira Corgo ****

Serviços incluídos
• Transporte em autocarro de
turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos
hotéis previstos ou similares;
• 4 Jantares com água e vinho;
• Cruzeiro panorâmico de 1 hora no
rio Douro;
• Visita a quinta do Douro com prova
de vinho;

• Visita à Casa do Vinho em Valpaços;
• Visita ao mosteiro Sta. Maria em
Salzedas;
• Visita ao mosteiro S. João de Tarouca;
• Visita ao museu do Espumante em
Dalvares com prova;
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no
programa

Serviços incluídos
• Transporte em autocarro de
turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço no
hotel previsto ou similar;
• 1 Jantar com água e vinho;
• 1 Almoço com água e vinho;

• Visita a quinta do Douro com prova
de vinho;
• Cruzeiro no Douro da Régua ao
Porto;
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no
programa

anos
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C i rc u i t o s t u r í s t i c o s

Roteiro
dos Escritores

D ESD E

Recantos do Minho com
415€ Senhora da Agonia DES D E 455€

Evocações, locais míticos, legado histórico, cultura e gastronomia

Ponte de Lima / Viana do Castelo / Braga / Barcelos / Caminha

Datas de Partida

Datas de Partida

(Mín. 20 participantes):

(Mín. 20 participantes):

2020

2020

Julho

18

Outubro

03

Agosto

Horários (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ

Horários (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ
3 DI AS

5 REFEIÇ ÕES

circu ito
re nova d o

tu d o
inc lu íd o

1º Dia – Lisboa / Porto / Santo Tirso
Partida de Lisboa por Coimbra para
a cidade do Porto. Visita à casa-museu de Guerra Junqueiro, para tomar contacto com vida e obra deste vulto da nossa escrita. Almoço
com evocação ao escritor António
Nobre. Partida para Vila do Conde.
Visita à casa museu de José Régio
e continuação para a Póvoa de Varzim. Panorâmica e visita à praça
onde se encontra a casa natal do
grande escritor Eça de Queirós. Saída para São Miguel de Seide. Visita
à casa museu de Camilo Castelo
Branco, local onde o escritor viveu
com Ana Plácido e se suicidou a 1
de Junho de 1890. Continuação
para Santo Tirso. Jantar temático
com “Contos Populares” e alojamento.
2º Dia – Santo Tirso / Amarante / Vila
Real
Pequeno-almoço. Partida por Marco de
Canavezes para Santa Cruz do Douro
e visita à emblemática casa de Tormes pertencente à fundação Eça de

Queirós. Continuação para Amarante.
Evocação da obra literária de Teixeira
de Pascoaes. Almoço. Continuação
por Mesão Frio em direcção a Peso da
Régua com paragem no monumento a
João de Araújo Correia. Segue-se a visita ao miradouro de São Leonardo de
Galafura para interpretação da poética
paisagem. Continuação para Vila Real,
com paragem no Grémio Literário Vila-Realense. Tertúlia sobre alguns escritores contemporâneos da região. Jantar temático leitura de trechos da obra
de João de Araújo Correia e acompanhamento musical. Alojamento.
3º Dia – Vila Real / Vilarinho da
Samardã / Lisboa
Pequeno-almoço. Percurso pedonal com
passagem pela Casa dos Brocas, evocação a Camilo Castelo Branco (pequena
surpresa). Partida por São Martinho de
Anta para efectuar o roteiro de Torguiano, locais de vivência, de escrita e de
memória do escritor, incluindo a visita ao
re-cente Espaço Miguel Torga. Continuação para Vilarinho da Samardã. Almoço
à moda de Camilo. De tarde partida por
Viseu, Penacova, Coimbra e regresso a
Lisboa. Fim dos nossos serviços

Preços por pessoa desde

Hotéis Previstos (Ou similares):

Em Duplo

415 €

Cidade

Em individual

485 €

Santo Tirso Cidnay ****

Itinerário:

Vila Real

Serviços incluídos
• Transporte em autocarro de
turismo;
• Guia acompanhante;
• Guia regional
• Alojamento e pequeno-almoço nos
hotéis previstos ou similares;
• 3 Almoços com água e vinho;
• 2 Jantares com água e vinho;
• Visita à fundação Guerra Junqueiro;
• Visita à casa museu de José Régio;

anos
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Hotel / Localização
Mira Corgo ****

• Visita à casa museu de Camilo Castelo
Branco;
• Visita à casa de Tormes de Eça de
Queirós;
• Visita ao Espaço Miguel Torga;
• Acompanhamento por guia regional;
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no
programa

19

5 DIAS

2 R E F EIÇõ es

Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Braga / Ponte de
Lima (Fornelos)
Partida de Lisboa por Coimbra e Porto,
para Braga. Panorâmica. Almoço livre. Visita aos importantes santuários do Sameiro e Bom Jesus. Partida para Barcelos.
Tempo para visita ao conjunto histórico e
monumental da cidade. Continuação para
Ponte de Lima e chegada ao hotel, instalado em local tranquilo e propício ao descanso e contacto com a natureza. Jantar
e alojamento.
2º Dia – Ponte de Lima / Viana do
Castelo / Ponte de Lima
Pequeno-almoço. Partida para o centro de
Ponte de Lima. Tempo na vila preservada.
Aprovei-te o comércio tradicional recheado
de produtos regionais. Almoço livre. Continuação para Viana do Castelo. Neste dia poderá
assistir à Procissão ao Mar. Em hora a indicar,
partida acompanhando a linha de costa por
Afife e Vila Praia de Âncora até Caminha,
apreciando a paisa-gem. Continuação por Vila
Nova de Cerveira e regresso ao hotel. Jantar
e alojamento.
3º Dia – Ponte de Lima / Viana do Castelo / Ponte de Lima
Pequeno-almoço. Manhã livre para des-

n ovo
c ircuito

canso e relaxamento no hotel. Ao final
da manhã, partida para visita a Santa
Luzia para disfrutar da fantástica paisagem sobre a cidade e foz do rio Lima e
chegada a Viana do Castelo. Almoço e
jantar livres. Neste dia poderá assistir
ao célebre Desfile da Mordomia, Festival Folclórico e ao Fogo-de-artifício,
com regresso após o mesmo ao Hotel.
Alojamento.
4º Dia – Ponte de Lima / Viana do Castelo
/ Ponte de Lima
Pequeno-almoço. Manhã livre para
descanso no hotel. Ao final da manhã,
partida para Viana do Castelo. Almoço
e jantar livres. Neste dia poderá assistir
ao esperado Cortejo Histórico e Etnográfico e ao Fogo-de-artifício, designado por Fogo do Meio ou da Santa,
com regresso após o mesmo ao Hotel.
Alojamento.
5º Dia – Ponte de Lima / Viana do Castelo
/ Lisboa
Pequeno-almoço. Manhã livre para descanso no hotel. Ao final da manhã, partida
para Viana do Castelo. Almoço livre. Neste dia poderá assistir à Procissão Solene.
Partida pelas 17h00, pelas proximidades
de Esposende, Porto, Coimbra e regresso
a Lisboa. Fim dos nossos serviços

Senhora da Agonia
A cidade de Viana do Castelo vive uma das festas mais coloridas de Portugal. A atenção dos romeiros
e os turistas, convergem para o Santuário de Nossa Senhora da Agonia. Em cada dia ocorrem dezenas
de iniciativas culturais e festivas, das procissões aos cortejos, dos gigantones ao conceituado fogo-de
-artifício. No texto do programa referimos tão-somente os principais acontecimentos diários. Consulte
o programa oficial que disponibilizaremos logo que lançado, para melhor usufruir das festividades.
Nota 1: A ordem dos eventos da festa é baseada em informação oficial à data de lançamento deste
catálogo, podendo entretanto serem ajustados tal como este programa.
Nota 2: Entradas/Bilhetes não estão incluídos para espectáculos, concertos ou acesso a locais de
festividades pagos.

Preços por pessoa desde

Hotéis Previstos (Ou similares):

Em Duplo

455 €

Cidade

Hotel / Localização

Em individual

685 €

Ponte de Lima (Fornelos)

Axis Ponte de Lima Golf ***

Serviços incluídos
• Transporte em autocarro de
turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos
hotéis previstos ou similares;

• 2 Jantares com água e vinho;
• Visita aos santuários de Sameiro e
Bom Jesus;
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no programa
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Rota dos
Templários

D ESD E

Roteiro
220€ Alentejano

Tomar / Almourol / Fátima / Dornes / Ourém

Datas de Partida
(Mín. 20 participantes):

(Mín. 20 participantes):

2020

2020

Outubro

Junho

20

01

Agosto

29

17

Outubro

31

Março 2021

20

Horários (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
08h45 – Setúbal – HOTEL ESPERANÇA

Horários (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
2 DI AS

3 REFEIÇ ÕES

Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Tomar / Fátima
Partida para Tomar. Percurso pedonal pela cidade com visitas à igreja
de Santa Maria do Olival, mandada construir pelo Grão-Mestre dos
Templários Gualdim Pais no séc XIII
para servir de panteão da ordem
Templária, que encerra os túmulos
do próprio e de alguns dos mestres
da ordem. Visita ainda à igreja do
convento de Santa Iria, com destaque para o portal em arco de volta
perfeita, decorado com relevos de
motivos de grotesco e medalhões
no extradorso e ladeada por uma
janela de moldura semelhante. Almoço. Partida pela barragem de
Castelo do Bode, acompanhando o
rio Zêzere até Constância e continuação junto ao rio Tejo até Tancos.
Percurso fluvial para visita ao castelo de Almourol. Partida para Fátima.
Tempo para compro-missos religiosos. Jantar e alojamento.

185€

Alqueva / Monsaraz / Évora / Marvão / Castelo de Vide

Datas de Partida

Agosto

DES D E

27

novo
circu ito

tu d o
inc lu íd o

2º Dia – Fátima / Tomar / Lisboa
Pequeno-almoço. Partida para
visita à mata nacional dos Sete
Montes, também conhecida como
Cerca do Convento. Vista geral ao
exterior do castelo de Tomar, Alambor, Porta do Sangue e “imaginário”
dos túneis. Continuação para visita
ao convento de Cristo, monumento
fundado em 1162 também por Gualdim Pais, actualmente classificado
pela UNESCO como Património
Mundial e que naturalmente pertenceu à Ordem dos Templários.
Almoço. Partida por Ferreira do
Zêzere para Dornes. Visita à Torre
pentagonal templária desta histórica e pitoresca vila na margem do
rio Zêzere. Continuação para visita
ao castelo de Ourém. Local fortificado, sucessivamente ocupado
por por Romanos, Visigodos e Muçulmanos, regressou aos cristãos
após a reconquista, tendo pertencido à Ordem dos Templários. Regresso a Lisboa.

2 DIAS

3 R E F EIÇ Õ ES

Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Moura / Évora
Partida de Lisboa por Alcácer do
Sal, Torrão, continuando com paisagem tipicamente alentejana em
percurso panorâmico por Vila Nova
da Baronia, Viana do Alentejo, santuário de Nª Sra de Aires, albufeira
da barragem de Alvito, Portel e Alqueva. Perspectiva da barragem e
sua albufeira com paragem para fotos. Continuação para Moura. Almoço regional. De tarde, continuação
por Póvoa de São Miguel para Monsaraz. Visita à pitoresca vila onde se
destacam o património e o artesanato local, com excelente paisagem
desde o seu castelo. Continuação
por Reguengos de Monsaraz para
Évora, classificada como Património da Humanidade. Sugerimos
um passeio nocturno pelas ruas e
vielas do centro da cidade que conduzem à Praça do Giraldo e centro
histórico. Jantar e alojamento.

c ircuito
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2º Dia – Évora / Castelo de Vide /
Lisboa
Pequeno-almoço. Visita pedonal
facultativa pelo templo de Diana,
Sé, praça do Giraldo e igreja de
São Francisco. Continuação por Estremoz e Portalegre para visita pelas ruas até ao Castelo da encantadora vila amuralhada de Marvão.
Saída para Castelo de Vide. Almoço regional. De tarde, visita à vila e
ao miradouro de Nª Sra da Penha,
com extraordinária paisagem. Continuação percorrendo a paisagem
de planalto alentejano por Crato,
Alter do Chão, Avis e Pavia para
visita ao Monte da Ravasqueira.
Oportunidade para conhecer o
conservado núcleo mu-seológico
e conhecer a produção vinícola
com prova no final. Continuação
por Arraiolos, Montemor-o-Novo e
regresso a Lisboa.

Alentejo
Templários

Nota: Para melhor desfrutar deste circuito, aconselhamos a utilização de vestuário e calçado
prático, assim como chapéu.

A região do Alentejo, a maior de Portugal, rica em paisagens e apresenta realidades tão diferentes
como as típicas Planícies, separadas por zonas montanhosas e serranas, com notáveis cidades e
pitorescas aldeias como que paradas no tempo.
Região histórica, com imensos vestígios arqueológicos desde longínquos tempos pré-históricos, o
Alentejo tem muito para contar, neste local onde impera a paz de espírito e tranquilidade.
A fama da gastronomia Alentejana transpõe fronteiras, altamente apreciada, contando como ingrediente base o Pão, acrescentando azeite de qualidade proveniente dos vastos campos de oliveiras e
alho, formando então os típicos pratos regionais, sem esquecer os apreciados doces conventuais e
deliciosas receitas ancestrais. Os seus vinhos completam a oferta regional de excelência.

Preços por pessoa desde

Hotéis Previstos (Ou similares):

Preços por pessoa desde

Hotéis Previstos (Ou similares):

Em Duplo

220 €

Cidade Hotel / Localização

Em Duplo

185 €

Cidade Hotel / Localização

Em individual

247 €

Fátima

Em individual

210 €

Évora

A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, conhecida como Cavaleiros
Templários, Ordem do Templo ou simplesmente como Templários, foi uma ordem militar de Cavalaria
criada em 1119. O seu sucesso esteve vinculado ao das Cruzadas. O súbito de-saparecimento da maior
parte da infra-estrutura europeia da Ordem deu origem a especulações e lendas que mantêm o nome
dos Templários vivo até aos dias de hoje. O papa Clemente dissolveu a Ordem em 1312.

Serviços incluídos
• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Guia regional
• Alojamento e pequeno-almoço nos
hotéis previstos ou similares;
• 2 Almoços com água e vinho;
• 1 Jantar com água e vinho;
• Visita às igrejas de Santa Maria do
Olival e igreja de Santa Iria;

Santa Maria ****

• Percurso fluvial para visita ao
castelo de Almourol;
• Visita ao convento de Cristo;
• Visita ao castelo de Ourém;
• Visita à Torre de Dornes;
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no
programa

Serviços incluídos
• Transporte em autocarro de
turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço no
hotel previsto ou similar;
• 2 Almoços com água e vinho;
• 1 Jantar com água e vinho;

Dom Fernando ***

• Visita a Monsaraz, Évora e Marvão;
• Visita ao Monte da Ravasqueira
com prova de vinho;
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no
programa

anos
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Aldeias Típicas
da Beira

D ESD E

Cereja da
285€ Cova da Beira

Monsanto / Sortelha / Almeida / Castelo Rodrigo / Trancoso / Linhares / Piódão / Casal de São Simão

5 REFEIÇ ÕES

Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Alcaria / Fornos de
Algodres
Partida de Lisboa por Torres Novas
e Gavião para visita à singela aldeia
histórica de Castelo Novo. Continuação para Alcaria. Almoço. De
tarde, partida por Proença-a-Velha
para visita a Monsanto, situada em
localização estratégica e com a sua
população afável que mantém tradições como o adufe. Continuação
por Penamacor para Sortelha. Visita
a uma das mais belas aldeias, com
o seu pelourinho manuelino, casas
brasonadas recuperadas a rigor
e portas de muralhas altaneiras.
Percurso pedonal pelas suas ruas.
Continuação para a Fornos de Algodres. Jantar e alojamento.
2º Dia – Fornos de Algodres / Castelo
Rodrigo / Fornos de Algodres
Pequeno-almoço. Partida para visita
a Almeida. Mantendo intacto o seu
duplo sistema fortificado, recordanos o seu passado na defesa da
linha fronteiriça, com um nível de
conservação significativo. Continuação para visita à emblemática aldeia
fortificada de Castelo Rodrigo, com

210€

Monsanto / Covilhã / Fundão / Ferro e Apanha da Cereja

Datas de Partida

Datas de Partida

(Mín. 20 participantes):

(Mín. 20 participantes):

2020

2020

Maio

01

Julho

04

Outubro

03

Junho

Horários (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ
3 DI AS

D ES DE

novo
circu ito

tu d o
inc lu íd o

um nível de conservação invejável
e uma paisagem impressionante.
Chegada a Figueira de Castelo Rodrigo. Almoço. Partida para Pinhel.
Tempo para visita e continuação
por Vila Franca das Naves para visita a Trancoso. O ar medieval de
Trancoso acolhe o visitante que
percor-rer as suas vielas, lembrando as “trovas” de Gonçalo Bandarra. Partida para a Fornos de Algodres. Jantar e alojamento.
3º Dia – Fornos de Algodres / Coja /
Lisboa
Pequeno-almoço. Partida por Celorico da Beira para Linhares. Visita a
esta aldeia serrana, dominada pelo
seu castelo roqueiro. Continuação
por Seia para a reconhecida aldeia
de Piódão. Visita à pitoresca aldeia,
anichada na serra do Açor, que é
um verdadeiro convite à fotografia.
Continuação para Coja, situada na
margem do rio Alva. Almoço. De
tarde, partida por Poiares, Miranda do Corvo e Avelar, para Casal
de São Simão. Visita à pitoresca
aldeia, construída em xisto com
muito encanto. Saída pelas proximidades de Tomar e Torres Novas
para regresso a Lisboa.

Nota 1: Circuito com lugares limitados.
Nota 2: Para melhor desfrutar deste circuito, aconselhamos a utilização de vestuário e calçado
prático, assim como chapéu.

06

Horários (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
2 DIAS

3 R E F EIÇõ es

Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Monsanto / Covilhã
Partida de Lisboa por Abrantes e
Castelo Branco para Alcaria. Almoço. De tarde, partida por Proença-a-Velha para Monsanto. Visita
à genuína aldeia onde predomina
o granito e os miradouros sobre
a Cova da Beira. Continuação por
Idanha-a-Velha, outrora prospera
vila hoje recorda o seu património
e tradições seculares, Idanha-aNova e chegada à Covilhã. Jantar
e alojamento.
2º Dia – Covilhã / Gardunha /
Lisboa
Pequeno-almoço. Partida para a

t ud o
inc luíd o

Serra da Gardunha, realizando
passeio por entre as cerejeiras
até uma das quintas locais. Recepção pelo produtor, que explicará o processo de produção da
cereja e as diferenças entre as variedades deste fruto, seguida de
exemplificação da arte da apanha
que todos poderão experimentar.
Oferta de caixa de cerejas aos
participantes. Regresso ao Fundão. Almoço. Partida para Visita
ao Centro Interpretativo da Cereja, local que preserva o historial e
conhecimento acerca da importância deste fruto na região. Oferta de compota de Cereja. Continuação por Alpedrinha, Abrantes
e regresso a Lisboa.

Cereja
Descrição: A “Cereja da Cova da Beira IGP” apresenta um diâmetro entre 24 e 28 mm e pesa entre
7 gr e 10 gr cada. A cor varia dependendo da variedade, de um vermelho brilhante para vermelho
escuro. O pedúnculo é longo, espesso e de cor verde clara. O fruto é compacto e muito doce.
Método de produção: A produção do fruto resulta das cerejeiras das variedades regionais “De Saco”,
“Napoleão Pé Comprido”, “Morangão”, “Espanhola” e das variedades “B. Burlat”, “B. Windsor”, ”Hedelfingen”, cultivadas em solos que apresentam características específicas com condições de altitude,
de exposição solar e climas especiais.
O clima na região da Cova da Beira é influenciado pela sua posição entre as montanhas da Serra da
Gardunha, Estrela e Malcata. Esta localização proporciona uma quantidade significativa de frio, uma
primavera suave e protecção contra os ventos.
Área de produção: Todos os concelhos do Fundão, Covilhã e Belmonte.
História: A Cereja da Cova da Beira IGP é cultivada nesta zona desde o início do século XIX e foi uma
das razões para o desenvolvimento da agricultura na região.
Este fruto teve uma importância económica crescente na região e há muitos provérbios locais
relacionados, tais como: “as palavras são como cerejas, atrás de uma vêm as outras”. E, ainda hoje na
região, é costume oferecer um buquê de flor de cerejeira aos noivos em casamentos de primavera.
Nota: Para melhor desfrutar deste circuito, aconselhamos a utilização de vestuário e calçado prático,
assim como chapéu.

Preços por pessoa desde

Hotéis Previstos (Ou similares):

Preços por pessoa desde

Hotéis Previstos (Ou similares):

Em Duplo

285 €

Cidade

Em Duplo

210 €

Cidade

Hotel / Localização

Em individual

340 €

Fornos de Algodres Palace Hotel São Miguel ****

Em individual

245 €

Covilhã

Tryp Covilhã Dona Maria ****

Serviços incluídos
• Transporte em autocarro de
turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço no
hotel previsto ou similar;
• 3 Almoços com água e vinho;

anos
1959

2019

Hotel / Localização

• 2 Jantares com água e vinho;
• Visitas às aldeias mencionadas;
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no
programa

Serviços incluídos
• Transporte em autocarro de
turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos
hotéis previstos ou similares;
• 2 Almoços com água e vinho;
• 1 Jantar com água e vinho;

• Visita a quinta para apanha e oferta
de caixa de Cerejas (2 kg);
• Visita ao Centro Interpretativo da
Cereja com oferta de compota;
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no
programa

CIRCUITOS | 2020/2021
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Semana Santa
em Braga

D ESD E

São Martinho
229€ na Beira

As cerimónias desta quadra atingem em Braga o expoente máximo a nível nacional

Marvão / Castelo de Vide / Castelo Branco / Sertã / Tomar / Fátima

Datas de Partida

(Mín. 20 participantes):

(Mín. 20 participantes):

2020

2020

Novembro

10

circu ito
re nova d o

Itinerário:

07

Horários (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ

Horários (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ

2 REFEIÇ ÕES

199€

Datas de Partida

Abril

3 DI AS

D ES DE

29

2 DIAS

3 R E F EIÇ Õ ES
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Itinerário:

1º Dia – Lisboa / Braga
Partida de Lisboa por Coimbra para
a cidade do Porto. Almoço. Continuação para Braga. Tarde na cidade. Jantar livre. Alojamento.
2º Dia – Braga / Santuários / Braga
Pequeno-almoço. Partida para visita
aos Santuários do Sameiro e Bom
Jesus, com possibilidade de descida do imponente escadório, ou

opcionalmente utilizar o centenário
elevador de água. Restante tempo
na cidade. Almoço e jantar livres.
Alojamento.
2º Dia – Braga / Lisboa
Pequeno-almoço. Manhã na cidade. Após a missa solene, partida para Barcelos. Almoço. Saída
por Porto, Coimbra e regresso a
Lisboa.

Semana Santa
A Semana Santa promove todos os anos o reviver dos passos de Jesus Cristo, levando os devotos à
redenção e à demonstração da sua fé. As cerimónias são por tudo isto únicas no ano litúrgico. Em
Braga atingem o seu expoente máximo a nível nacional. Entre muitos outros eventos, salientamos os
seguintes momentos solenes (copiados conforme programa oficial):
Celebração da Morte do Senhor - Sexta-feira Santa, 15h00 na Sé catedral
À mesma hora em que Cristo expirou, os cristãos celebram o mistério da sua Morte redentora. Não há
Missa, como Seu memorial, mas comemoração directa, integrando a sequência dos actos seguintes:
Procissão do Enterro do Senhor - Sexta-feira Santa, 21h30, sai da Sé catedral
Organizada pelo Cabido da Catedral, Irmandades da Misericórdia e de Santa Cruz e Comissão da
Semana Santa, esta imponente procissão, de todas a mais solene e comovente, leva pelas ruas da
Cidade o esquife do Senhor morto. É precedido por um andor com a cruz despida e seguido pelo da
Senhora das Dores. Acompanham-no aquelas e outras irmandades, cavaleiros das Ordens Soberana
de Malta e do Santo Sepulcro de Jerusalém, Capitulares da Sé, corporações diversas e autoridades.
Vigília Pascal e Procissão de Ressurreição - Sábado Santo, 21h00 na Sé catedral
Para a Vigília Pascal convergem todas as celebrações da Semana Santa e mesmo de todo o Ano Litúrgico. Lembrando a grande noite de vigília do povo hebreu no Egipto, aguardando a hora da libertação,
nela celebram os cristãos a sua própria redenção pelo mistério da Ressurreição de Cristo.
Missa Solene do Domingo de Páscoa - Domingo de Páscoa, 11h30 na Sé catedral
Todo o Domingo é um dia pascal, porque simboliza e evoca, no ritmo cristão das semanas, o primeiro
dia do mundo novo inaugurado com a Ressurreição de Cristo.

1º Dia – Lisboa / Castelo de Vide /
Castelo Branco
Partida de Lisboa por Montemor-oNovo, Estremoz e Portalegre para
Marvão. Visita à encantadora vila
amuralhada, situada em plena escarpa rochosa. Continuação para
Castelo de Vide. Almoço regional.
Visita ao miradouro de Nª Sra da
Penha. Continuação por Alpalhão,
Nisa, Vila Velha de Ródão e chegada a Castelo Branco. Ao final da
tarde será servido cocktail de São
Martinho. Jantar Buffet com animação musical. Alojamento.

2º Dia – Castelo Branco / Sertã /
Lisboa
Pequeno-almoço. Partida por Perdigão e Proença-a-Nova para o miradouro de Nossa Sra da Confiança, com extraordinária paisagem
sobre a barragem e albufeira de
Cabril. Continuação por Pedrogão
Pequeno para a Sertã. Almoço regional. Partida por Tomar com breve paragem no centro e continuação para Fátima. Oportunidade
para cumprir compromissos religiosos. Regresso a Lisboa.

São Martinho
O dia de São Martinho é festejado um pouco por toda a Europa, mas as celebrações variam de país
para país. Em Portugal é tradição fazer-se um grande magusto, beber-se água-pé e jeropiga. Esta
é também uma altura em que se prova o novo vinho. Como diz o ditado popular, “no dia de São
Martinho, vai à adega e prova o vinho”.
De acordo com alguns autores, a realização dos magustos remonta a uma antiga tradição de comemoração do Dia de Todos os Santos, onde se acendiam fogueiras e se assavam castanhas.
Castanha
Presume-se que a castanha seja oriunda da Ásia Menor, Balcãs e Cáucaso, acompanhando a história
da civilização ocidental desde há mais de 100 mil anos e constituiu um importante contributo calórico
ao homem pré-histórico que também a utilizou na alimentação dos animais.
Os gregos e os romanos colocavam castanhas em ânforas cheias de mel silvestre. Este conservava
o alimento e impregnava-o com o seu sabor. Os romanos incluíam a castanha nos seus banquetes.
Durante a Idade Média, nos mosteiros e abadias, monges e freiras utilizavam frequentemente as
castanhas nas suas receitas. Por esta altura, a castanha, era moída, tendo-se tornado mesmo um dos
principais farináceos da Europa.
Cozidas, assadas ou incluídas na gastronomia regional, são uma iguaria incontornável.

Preços por pessoa desde

Hotéis Previstos (Ou similares):

Preços por pessoa desde

Hotéis Previstos (Ou similares):

Em Duplo

229 €

Cidade Hotel / Localização

Em Duplo

199 €

Cidade

Em individual

269 €

Braga

Em individual

229 €

Castelo Branco Meliã Colina do Castelo ****

Serviços incluídos
• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos
hotéis previstos ou similares;
• 2 Almoços com água e vinho;

Ibis Budget Braga Centro **

• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no
programa

Serviços incluídos
• Transporte em autocarro de
turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço no
hotel previsto ou similar;
• 2 Almoços com água e vinho;

Hotel / Localização

• 1 Jantar com animação musical,
água e vinho;
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no
programa

anos
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Serra
e Amendoeiras

D ESD E

Tradições
189€ de Carnaval

Covilhã / Penhas da Saúde / Manteigas / Guarda / Barca de Alva / Torre de Moncorvo / Vila Nova de Foz Coa

3 REFEIÇ ÕES

Datas de Partida

Datas de Partida

(Mín. 20 participantes):

(Mín. 20 participantes):

2021

2021

Fevereiro

27

Março

06

tu d o
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Fevereiro

3 R E F EIÇõ es

Itinerário:
2º Dia – Guarda / Torre Moncorvo / Lisboa
Pequeno-almoço. Partida por Almeida, perspectiva da aldeia de
Castelo Rodrigo e Cristo da Marofa
e paragem em Figueira de Castelo
Rodrigo. Após Escalhão, chegará o
momento de contemplar a paisagem das encostas de amendoeiras.
Paragem no miradouro da Sapinha
para fotos. Continuação por Barca de
Alva, acompanhando o rio Douro até
próximo de Freixo de Espada-à-Cinta, terra natal de Guerra Junqueiro e
chegada a Carviçais / Torre de Moncorvo. Almoço. De tarde, partida por
barragem do Pocinho e continuação
da paisagem de amendoeiras por
Vila Nova de Foz Côa com breve paragem. Regresso por Celorico da Beira, Fundão, Torres Novas e Lisboa.

13

Horários (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ
2 DIAS

Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Covilhã / Guarda
Partida de Lisboa por Abrantes,
Castelo Branco e Covilhã. Almoço. De tarde, subida ao interior do
Parque Natural da Serra da Estrela, passando pela Pedra do Urso,
Penhas da Saúde e paragem em
Piornos para admirar o cenário de
Neve. Possibilidade de subida à
Torre mediante estradas transitáveis. De seguida descemos o vale
glaciar do rio Zêzere até Manteigas
com paragem para poder adquirir
artigos regionais. Continuação por
Valhelhas para a Guarda. Jantar e
alojamento.

248€

A máscara é a fantasia que transforma o Carnaval num momento social único

Horários (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ
2 DI AS

D ES DE

1º Dia – Lisboa / Vilarinho da Samardã /
Bragança
Partida por Coimbra, Lamego e
Peso da Régua para Vilarinho da
Samardã. Almoço. Continuação
para a Aldeia de São Tomé – Telões, para assistir e participar na
Partilha do Burro. Acontecimento
que se realiza no Carnaval, faz
parte das tradições iniciáticas da
adolescência e das práticas de denúncia e crítica próprias do entrudo
português. Os rapazes escrevem
quadras destinadas às raparigas
por quem repartem o burro e que
depois gritam para toda a povoação, revelando os defeitos e virtudes de cada uma. Continuação por
Valpaços, Mirandela e Bragança.
Jantar e alojamento.

t ud o
inc luíd o

2º Dia – Bragança / Podence / Vila
Real
Pequeno-almoço. Visita ao centro
histórico, ao Domus Municipalis
e ao Museu Ibérico da Máscara.
Continuação para a aldeia de Podence. Aqui se vivem os Momentos de Carnaval, com os rapazes
da região a encarnar misteriosas
personagens vestindo trajes coloridos, feitos com colchas de
franjas, tapando a cara com máscaras e prendendo chocalhos e
campainhas à cintura, percorrendo a aldeia aos gritos e saltos em
correrias à procura das raparigas
solteiras para com elas dançar.
Visita à Casa do Careto. Continuação para Macedo de Cavaleiros.
Almoço. De tarde partida por Viseu, Coimbra e regresso a Lisboa.

Serra da Estrela

Carnaval

Coberta de um manto branco durante o inverno, a serra da Estrela continua a proporcionar ao visitante momentos de rara beleza.
O seu ponto mais elevado, com 1993 metros de altitude e denominado Torre, torna-a na segunda
montanha mais alta de Portugal continental

Nota: O itinerário previsto na serra da Estrela será efectuado de modo a permitir contacto com a neve,
salvaguardando a utilização percurso seguro através de estradas transitáveis.

O Carnaval é considerado uma das festas populares mais animadas e representativas do mundo. É um
momento mágico. É a “transgressão” de todas as regras sociais. É a satisfação da necessidade típica
dos homens e mulheres festejarem algo. A máscara é uma indumentária fundamental, que permite
aos mascarados viverem intensamente este período, em que não se conhecem as pessoas, nem a
posição social.
Pensa-se que a tradição dos Caretos tenha raízes célticas, de um período pré-romano. Provavelmente, está relacionada com a existência dos povos Galaicos e Brácaros na Galiza e no norte de
Portugal.
Os Caretos usam máscaras rudimentares, onde sobressai o nariz pontiagudo, feitas de couro, madeira
ou de vulgar latão, pintadas de vermelho, preto, amarelo, ou verde. A cor é também um dos atributos
mais visíveis das suas vestes: fatos de colchas franjados de lã vermelha, verde e amarela, com
enfiadas de chocalhos à cintura e bandoleiras com campainhas. Da sua indumentária, faz também
parte um pau que os apoia nas correrias e saltos. A rusticidade do ambiente é indissociável desta
figura misteriosa.

Preços por pessoa desde

Hotéis Previstos (Ou similares):

Preços por pessoa desde

Hotéis Previstos (Ou similares):

Em Duplo

189 €

Cidade

Hotel / Localização

Em Duplo

248 €

Cidade

Hotel / Localização

Em individual

215 €

Guarda

Vanguarda Congress & Family ***

Em individual

269 €

Bragança

Turismo São Lázaro ***

Amendoeiras
As amendoeiras, quando em flor, oferecem um surpreendente espectáculo, salpicando as encostas
envolventes ao vale do Douro, manchando-as de cor branca e rosada. A panorâmica completa-se
com os cenários proporcionados pelo vale do rio Douro, que encantam em qualquer estação do ano,
inspiradores de prosa e poesia de poetas.

Serviços incluídos
• Transporte em autocarro de
turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço no
hotel previsto ou similar;
• 2 Almoços com água e vinho;
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• 1 Jantar com água e vinho;
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no
programa

Serviços incluídos
• Transporte em autocarro de
turismo;
• Guia acompanhante;
• Guia regional
• Alojamento e pequeno-almoço no
hotel previsto ou similar;
• 2 Almoços com água e vinho;
• 1 Jantar com água e vinho;

• Actividade tradicional: Partilha do
Burro;
• Visita ao museu Ibérico da
Máscara;
• Visita à Casa do Careto;
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no
programa
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Circuitos
Europeus
Clássicos
Itália – França – Benelux
Reino Unido – Europa Central
Balcãs – Escandinávia
Báltico - Rússia

33

Maravilhas de Itália com Sul e Costa Amalfitana

34

Maravilhas de Itália

35

Maravilhas de Itália Mais Incluído

36

Ópera Italiana

37

Ópera Italiana com Sul e Costa Amalfitana

38

Itália Sole Mio

39

Itália Mais Incluído

40

Itália Sole Mio com Sul e Costa Amalfitana

41

Sul de Itália e Costa Amalfitana

42

Itália Dolce Vita

43

Itália Dolce Vita com Paris

44

Paris e Itália

45

Paris e Benelux com extensão ao Vale do Reno

46

Bélgica e Holanda com extensão ao Vale do Reno

47

Bélgica e Holanda Mais Incluído com extensão ao
Vale do Reno

48

Duas Capitais – Paris e Londres

48

Duas Capitais – Londres e Paris

49

Paris, Londres e Amesterdão com extensão ao Vale do Reno

50

Suíça e Áustria com extensão a Budapeste

51

O Melhor da Alemanha

52

Capitais da Europa Central

53

Capitais da Europa Central Mais Incluído

54

Grandes Cidades Imperiais

55

Polónia e as Capitais Imperiais

56

Países Bálticos

57

Báltico e Completo com Rússia

58

Fiordes da Noruega com extensão a Copenhaga

59

Escandinávia e Fiordes com extensão a Copenhaga

60

Croácia e Bósnia com extensão a Montenegro

61

Croácia, Bósnia e Eslovénia com extensão a Montenegro

CIRCUITOS | 2020/2021

Com partidas garantidas e com guias em língua portuguesa, estes circuitos
são desenhados, contratados e operados pela Lusanova, com itinerários
revistos e melhorados anualmente.
Nestes itinerários o cliente pode escolher entre a opção base e a opção
mais incluído, com mais refeições e visitas para quem prefere abdicar um
pouco da sua liberdade a favor de ter tudo mais planeado.
Com uma seleção criteriosa de hotéis de 4 estrelas ou similares, todos com
pequeno-almoço buffet incluído, indicamos em cada cidade a sua localização,
para que possa programar melhor o seu tempo livre.
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A SABER
Circuitos Garantidos / Guias acompanhantes / Guia em português
Todos os circuitos e datas têm partidas garantidas. Os circuitos são operados maioritariamente por um guia acompanhante em língua portuguesa, mas, porque estes
circuitos são também vendidos em Espanha e na América Latina, alguns itinerários
serão guiados de forma bilingue (português/espanhol), sempre que haja passageiros
de língua espanhola. Os guias locais podem realizar as visitas em língua portuguesa ou
espanhola dependendo da cidade e da disponibilidade local.
Documentação / Check-in
Quando receber a sua documentação, confira os bilhetes de avião, vouchers, itinerário,
telefones de emergência e a listagem de hotéis previstos. É recomendável que efectue
o check-in on-line até 24h antes dos voos. No dia da viagem apresente-se no balcão de
check-in da companhia aérea no mínimo 2h30 antes da partida do voo. A Lusanova não
se responsabiliza pela realização do check-in on-line.
Transporte aéreo
Os preços estão baseados em classe económica, cujas subclasses (letras) estão indicadas; se por falta de disponibilidade não for possível confirmar esta subclasse prevista,
será oferecida a melhor alternativa possível e respectivo suplemento. As tarifas aéreas
e taxas de aeroporto são dinâmicas pelo que deverá sempre reconfirmar o valor dos
suplementos e taxas correspondentes a cada subclasse e consultar o nosso sistema de
reservas on-line.
Bagagem
A bagagem é pessoal e da responsabilidade do passageiro. As companhias aéreas,
regra geral, estão a retirar a gratuidade do transporte da mala de porão. Em casos em
que este serviço não esteja incluído, e se pretender levar bagagem de porão, solicitenos o valor extra a pagar antes da emissão do bilhete. Não deve colocar neste tipo de
bagagem medicamentos, documentos, objectos indispensáveis e/ou de valor elevado.
O espaço na bagageira dos autocarros é limitado a 1 mala por pessoa com um peso médio de 20 quilos. O serviço de bagageiros, regra geral, não está incluído. Recomendamos que leve roupa e calçado confortável (algumas visitas são realizadas a pé) e para
visitas a templos religiosos, alguma discrição. Não abandone a sua bagagem de mão
nos restaurantes e/ou recepção dos hotéis.
Transfers
À chegada ao aeroporto de início do itinerário, e após recolher a bagagem, dirija-se
para o hall de chegadas e procure o transferista que o aguarda com uma placa com o
seu nome ou logotipo Lusanova. O transferista transportá-lo-á ao hotel previsto; não
sendo ele o guia que acompanha o grupo, apenas terá a informação do hotel em que
ficará alojado nessa noite. Os transfers não estão incluídos nas seguintes situações:
voos de/para aeroportos secundários, maioritariamente utilizados por companhias
“low cost” (consulte-nos); hotéis reservados directamente pelo passageiro ou se
comprar mais de 3 noites extra pré ou pós circuito. Importante: se perder um voo de
conexão ou se o voo for alterado contacte o telefone de emergência indicado na sua
documentação. Não nos responsabilizamos pelos serviços de transfers em que não
nos comunicaram os atrasos ou mudança de voos. Se a sua bagagem demorar a sair, e

se viajar acompanhado, uma das pessoas deverá sair para avisar o transferista ou, em
alternativa, contactar o número de emergência. Em virtude dos passageiros viajarem
em voos diferentes, e nos casos em que os horários de chegada sejam similares, os
transfers são efectuados de forma colectiva pelo que é normal que possa existir algum
tempo de espera.
Transporte terrestre
A sua comodidade e segurança são muito importantes para a Lusanova. Colocamos
à disposição uma moderna frota de autocarros de grande turismo, homologados
de acordo com as normas da UE, tendo ao seu dispor janelas panorâmicas, bancos
reclináveis, sistemas de som e vídeo, Wi-Fi gratuito e wc (que em muitos trajectos não
pode ser usado por proibição das normas europeias); estão programadas paragens a
cada 2 horas, aproximadamente, em áreas de serviço. Os lugares não são reservados e
é proibido fumar no interior dos autocarros.
Visitas Panorâmicas
Nas principais cidades incluímos uma visita panorâmica com guia local (inclui auscultadores, excepto na Escandinávia e Rússia). Nas cidades de menor dimensão o guia
dará informação sobre os principais pontos de interesse turístico. Pode solicitar ao guia
que lhe indique excursões opcionais; será a forma mais rápida e fácil de conhecer os
locais que mais lhe interessam. A entrada em museus, palácios ou monumentos só está
incluída quando expressamente indicado. Importante: A Lusanova não se responsabiliza por serviços não efectuados por atrasos nos voos.
Hotéis / Quartos triplos
Os hotéis que utilizamos estão classificados de acordo com a categoria outorgada pelas
entidades locais de cada país. Neste tipo de circuitos o hotel serve essencialmente
para dormir pois durante o dia a nossa progra¬mação incluída ou opcional dar-lhe-á a
oportunidade de estar ocupado. No catálogo indicamos em cada cidade a localização
(Cidade/Centro/Periferia) do hotel previsto. Os hotéis previstos podem ser alterados por
hotéis similares em categoria e qualidade. O horário normativo de entrada nos hotéis
é após as 14h00 e a saída até às 12h00. Fora destes horários, para ter disponível o seu
quarto, solicite com antecedência e antes de iniciar a viagem, as noites extras que pretender. Reconfirmaremos o nome dos hotéis 1 semana antes de cada partida. Os hotéis
na Europa não têm, regra geral, quartos grandes ou camas grandes. A maioria dos quartos triplos é normalmente quartos duplos com uma cama extra, restringindo o espaço e
o conforto, pelo que somente aconselhamos o seu uso por 2 adultos e 1 criança.
Refeições
Em todos os hotéis está incluído pequeno-almoço. Todas as refeições servidas para
grupos são em menu turístico fixo, com horário pré-estabelecido, e em área reservada
para o grupo seja nos hotéis ou em restaurantes. Incluem 3 pratos (entrada, prato
principal e sobremesa), não estando incluídas as bebidas.
Descontos
Para a 3.ª pessoa viajando em duplo, o desconto será de 3%. Para crianças com menos
de 12 anos, compartilhando o quarto com 2 adultos, o desconto será de 10%. Descontos
não acumuláveis entre si nem aplicados a preços de MP ou Mais Incluído.

ALTERAÇÕES DE HOTÉIS
Devido a eventos especiais, congressos ou feiras internacionais, é possível que ocorram excepcionalmente alterações aos hotéis previamente reservados. Abaixo indicamos as alterações que estão previstas à data da edição do catálogo, no entanto outras podem ocorrer sem aviso prévio, devido a alta ocupação, pelo que pedimos o favor de consultar a lista
de hotéis antes da partida e com a entrega da documentação de viagem.

Cidade
Amesterdão
Berlim
Bruges
Bruxelas
Budapeste
Copenhaga
Florença
Innsbruck
Milão

Datas
1-3Mai+12-14Jun+26-28Jun+
28Ago-3Set+10-14Set+1-5Out+9-13Out
6-9Set+20-24Set
21Mai
20-24Abr
14-28Jun
3-6Jun+12-28Jun+3-8Jul
16-20Jun
24Dez-4Jan
9-14Abr+21-26Abr+25-28Mai+5-9Jun+ 7-14Jul+46Set+19-30Set+12-15Out

Munique

7-10Out
17-21Abr+22-25Mai+
15-17Jun+27-30Set
15-17Mai+11-15Jun+3-7Set+
10-15Set+24-28Set

Paris
Viena
Zurique

11-13Mai+18-20Mai
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Notas
Devido a vários eventos e congressos, alojamento em Haia
Alojamento nos arredores de Berlim (zona do aeroporto)
Alojamento nos arredores (Gante ou Zeebrugge)
Alojamento em Bruges
Alojamento nos arredores (Szekesfehervar ou similar)
Alojamento no Hotel Scandic Hvidovre****
Alojamento nos arredores
Alojamento em Munique
Alojamento nos arredores
Hotel passível de alteração; alojamento poderá ser nos arredores
Hotel passível de alteração – sempre na zona Paris periférico e em hotéis da mesma
categoria que os publicados
Alojamento nos arredores em hotéis como Austria Trend Bosei ou Roomz Gasometer
Hotel passível de alteração; alojamento poderá ser nos arredores

CIRCUITOS | 2020/2021

C i rc u i t o s e u r o p e u s C l á s s i c o s 33

Veneza, Pisa, Florença, Roma, Capri, Sorrento,
Salerno, Positano, Amalfi, Pompeia, Nápoles

MARAVILHAS DE ITÁLIA
COM SUL E COSTA AMALFITANA

Itinerário:
✈ 1º Dia (Ter) – Lisboa, Porto ou
Faro / Veneza
Voo regular com destino a Veneza. Transporte ao hotel. Às 19h30 reunião com o
guia na recepção do hotel. Alojamento.
2º Dia (Qua) – Veneza / Pisa / Florença
Travessia de barco até à Praça de
São Marcos e breve tour de orientação destacando a Basílica de São
Marcos, o Campanário e o Palácio
Ducal. Possibilidade de visitar uma
fábrica e assistir à criação das obras
de arte em cristal Murano. Opcionalmente poderá realizar um passeio
de gôndola. Saída para Pisa para
conhecer a sua famosa torre inclinada. Alojamento em Florença (J)
3º Dia (Qui) – Florença / Roma
Visita panorâmica a pé da cidade
berço do Renascimento: Piazza
della Signoria, Duomo, Basílica de
Santa Maria dei Fiori, Baptistério,
Santa Croce e Ponte Vecchio. À tarde viagem para Roma. Visita opcional de Roma Barroca. Alojamento. (J)
4º Dia (Sex) – Roma
Visita panorâmica da Cidade Eterna:
Lungotevere, Porta Ostiense, Termas de Caracala, Santa Maria Maior,
São João de Latrão, Coliseu, Foros
Imperiais, Piazza Venezia, Teatro
Marcello, Circo Massimo e Boca da
Verdade. Passeio no bairro de Trastevere. Visita opcional aos Museus
do Vaticano. Alojamento. (J)

5º Dia (Sáb) – Roma / Nápoles /
Capri / Sorrento / Salerno-Cava de’
Tirreni
Viagem para Nápoles e embarque
em ferry para Capri, a famosa ilha
paradisíaca de rochedos e grutas.
Visita e passeio de barco ao longo
da costa. Almoço, ferry para Sorrento e breve visita. Alojamento na
região de Salerno (Cava de’ Tirreni).

✈ 8º Dia (Ter) – Roma / Faro, Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Salerno

2 REF EIÇÕES

2020
Abril
Maio
Junho

Hotel (Localização)

Veneza

Ambasciatori & Delfino (Mestre) / Elite (Mestre) / Sirio (Mestre)

Florença

Idea Business (Periferia) / Raffaello (Cidade) / Conference Florentia (Periferia)

Roma

Smooth Rome West (Cidade) / Ergife (Cidade) / Green Park Pamphili (Cidade)

Salerno (Cava de’ Tirreni) Holiday Inn Cava de Tirreni (Cidade)
Alterações de hotéis – consultar pág.32

Preço s por pe ss oa de s de
Programa base

8 DI AS

DESDE

1.310€

Datas de Partida

• Jantar com música em
restaurante local em
Roma;
• 3 jantares

Cidade

Abr-Out

Roma

7º Dia (Seg) – Salerno / Pompeia /
Nápoles / Roma
Saída para Pompeia e visita às ruínas da antiga cidade romana, destruída no ano 79 devido à erupção
do Vesúvio. Continuação para Nápoles e visita panorâmica da principal cidade do sul. Regresso a Roma.
Alojamento. (J)

Hotéis Pr e v i stos 4 H

Datas

Florença

6º Dia (Dom) – Salerno (Positano e
Amalfi)
Transporte ao porto de Salerno para
embarque em cruzeiro pela Costa Amalfitana até Positano, a mais
bela varanda de Itália. Passeio pela
cidade e continuação para Amalfi.
Visita à impressionante Catedral de
Sant’Andrea na Praça Duomo. Almoço e tempo livre. Regresso ao hotel
em Cava de’ Tirreni. Alojamento.

Opção Mais Incluído
• Passeio de gôndola
com música em Veneza;
• Visita de Roma Barroca;
• Visita aos Museus do
Vaticano em Roma;

Veneza

Com opção Mais Incluído

Duplo

Single

Duplo

Single

1.310 €

1.560 €

1.541 €

1.794 €

A opção Mais Incluído inclui os jantares (J) nos lugares indicados no itinerário
Suplementos de Partida: 40€
Tarifa aérea base TAP cl.T; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line

28
05,12,19,26
02,09,16,23,30

Julho
Agosto
Setembro
Outubro

07,14,21,28
04,11,18,25
01,08,15,22,29
06,13,20

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em
classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante em língua portuguesa;
• 7 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço buffet;
• 2 almoços;
• Transfers de chegada e saída;
• Bagagem de porão (23kgs);
• Taxas municipais (city tax);
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível –
77€ (suj. a alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva.
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Veneza, Pisa, Florença, Roma
Itinerário:

MARAVILHAS
DE ITÁLIA

✈ 1º Dia (Ter) – Lisboa, Porto ou
Faro / Veneza
Voo regular com destino a Veneza.
Transporte ao hotel. Às 19h30 reunião com o guia na recepção do
hotel. Alojamento.
2º Dia (Qua) – Veneza / Pisa / Florença
Travessia de barco até à Praça de
São Marcos e breve tour de orientação destacando a Basílica de São
Marcos, o Campanário e o Palácio
Ducal. Possibilidade de visitar uma
fábrica e assistir à criação das obras
de arte em cristal Murano. Opcionalmente poderá realizar um passeio de gôndola. Saída para Pisa
para conhecer a sua famosa torre
inclinada. Alojamento em Florença

Veneza

Florença

Roma

3º Dia (Qui) – Florença / Roma
Visita panorâmica a pé da cidade
berço do Renascimento: Piazza
della Signoria, Duomo, Basílica de
Santa Maria dei Fiori, Baptistério,
Santa Croce e Ponte Vecchio. À tarde viagem para Roma. Visita opcional de Roma Barroca. Alojamento.

4º Dia (Sex) – Roma
Visita panorâmica da Cidade
Eterna: Lungotevere, Porta Ostiense, Termas de Caracala, Santa
Maria Maior, São João de Latrão,
Coliseu, Foros Imperiais, Piazza
Venezia, Teatro Marcello, Circo
Massimo e Boca da Verdade. Passeio no bairro de Trastevere. Visita
opcional aos Museus do Vaticano.
Alojamento.
5º Dia (Sáb) – Roma
Dia livre. Excursão opcional a Nápoles e a Capri, a famosa ilha paradisíaca de rochedos e grutas
(de Novembro a Março, devido às
condições meteorológicas, a visita
a Capri é trocada por Pompeia).
Alojamento.
✈ 6º Dia (Dom) – Roma / Faro, Porto
ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e
embarque com destino a Portugal. Chegada. Fim dos nossos
serviços.

Hoté is Pre visto s 4 H

DES DE

6 DIAS

825€

Cidade

Hotel (Localização)

Veneza

Ambasciatori & Delfino (Mestre) / Elite (Mestre) / Sirio (Mestre)

Florença

Idea Business (Periferia) / Raffaello (Cidade) / Conference Florentia (Periferia)

Roma

Smooth Rome West (Cidade) / Ergife (Cidade) / Green Park Pamphili (Cidade)

Alterações de hotéis – consultar pág.32

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Datas de Partida

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

2020
Abril
Maio
Junho

07,14,21,28
05,12,19,26
02,09,16,23,30

07,14,21,28
04,11,18,25
01,08,15,22,29
06,13,20,27
03,10,24
08,22,29

Datas

Duplo

Single

Abr-Out+30Mar’21

913 €

1.112 €

Nov-16Mar’21

825 €

985 €

Suplementos de Partida: 40€
Tarifa aérea base TAP cl.T; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line

2021
Janeiro

05,19

Fevereiro
Março

02,16
02,16,30

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em
língua portuguesa;
• 5 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço buffet;
• Transfers de chegada e saída;
• Bagagem de porão (23kgs);
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• Taxas municipais (city tax);
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 77€ (suj. a
alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva.
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Veneza, Pisa, Florença, Roma
Itinerário:
✈ 1º Dia (Ter) – Lisboa, Porto ou
Faro / Veneza
Voo regular com destino a Veneza.
Transporte ao hotel. Às 19h30 reunião com o guia na recepção do
hotel. Alojamento.
2º Dia (Qua) – Veneza / Pisa / Florença
Travessia de barco até à Praça de
São Marcos e breve tour de orientação destacando a Basílica de São
Marcos, o Campanário e o Palácio
Ducal. Possibilidade de visitar uma
fábrica e assistir à criação das obras
de arte em cristal Murano. Passeio
de gôndola com música. Saída para
Pisa para conhecer a sua famosa
torre inclinada. Jantar e alojamento
em Florença.
3º Dia (Qui) – Florença / Roma
Visita panorâmica a pé da cidade
berço do Renascimento: Piazza
della Signoria, Duomo, Basílica de
Santa Maria dei Fiori, Baptistério,
Santa Croce e Ponte Vecchio. À
tarde viagem para Roma e visita a
Roma Barroca. Jantar e alojamento.

MARAVILHAS DE ITÁLIA
COM mais incluído

4º Dia (Sex) – Roma
Visita panorâmica da Cidade Eterna:
Lungotevere, Porta Ostiense, Termas
de Caracala, Santa Maria Maior, São
João de Latrão, Coliseu, Foros Imperiais, Piazza Venezia, Teatro Marcello,
Circo Massimo e Boca da Verdade.
Passeio no bairro de Trastevere. Visita aos Museus do Vaticano. Jantar
com música em restaurante local.
Alojamento.

Veneza

Florença

5º Dia (Sáb) – Roma
Excursão (com almoço) a Nápoles e a Capri, a famosa ilha paradisíaca de rochedos e grutas (de
Novembro a Março, devido às
condições meteorológicas, a visita
a Capri é trocada por Pompeia).
Jantar e alojamento.

Roma

✈ 6º Dia (Dom) – Roma / Faro, Porto
ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e
embarque com destino a Portugal. Chegada. Fim dos nossos
serviços.

Hotéis Pr e v i stos 4 H
Cidade

Hotel (Localização)

Veneza

Ambasciatori & Delfino (Mestre) / Elite (Mestre) / Sirio (Mestre)

Florença

Idea Business (Periferia) / Raffaello (Cidade) / Conference Florentia (Periferia)

Roma

Smooth Rome West (Cidade) / Ergife (Cidade) / Green Park Pamphili (Cidade)
6 DI AS

Alterações de hotéis – consultar pág.32

Preço s por pe ss oa de s de
Datas

Duplo

Single

Abr-Out+30Mar’21

1.278 €

1.477 €

Nov-16Mar’21

1.190 €

1.350 €

Suplementos de Partida: 40€
Tarifa aérea base TAP cl.T; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line

Datas de Partida
2020
Abril
Maio
Junho

DESDE

5 REF EIÇÕES

07,14,21,28
05,12,19,26
02,09,16,23,30

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

1.190€
07,14,21,28
04,11,18,25
01,08,15,22,29
06,13,20,27
03,10,24
08,22,29

2021
Janeiro
Fevereiro
Março

05,19
02,16
02,16,30

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário em classe económica;
• . Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante em
língua portuguesa;
• 5 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço buffet;
• 4 refeições;
• Passeio de gôndola com música
em Veneza;
• Visita de Roma Barroca;
• Visita aos Museus do Vaticano em
Roma;
• Excursão a Nápoles e Capri com
almoço;

•
•
•
•
•

Transfers de chegada e saída;
Bagagem de porão (23kgs);
Taxas municipais (city tax);
Taxas de IVA;
Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 77€ (suj. a
alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva.

anos
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Veneza, Pádua, Pisa, Florença, Siena, Assis, Roma

ÓPERA
ITALIANA

Itinerário:
✈ 1º Dia (Dom ou Qua) – Lisboa,
Porto ou Faro / Veneza
Voo regular com destino a Veneza.
Transporte ao hotel. Às 19h30 reunião
com o guia na recepção do hotel. Alojamento.
2º Dia (Seg ou Qui) – Veneza
Passeio de barco pela Lagoa de
Veneza passando por algumas das
suas ilhas até chegar à Praça de São
Marcos. Breve tour de orientação.
Possibilidade de visitar uma fábrica
e assistir à criação de obras de arte
em cristal Murano. Passeio opcional
de gôndola com música. Resto de dia
livre. Alojamento. (A)

Veneza

Florença

Roma

3º Dia (Ter ou Sex) – Veneza / Pádua /
Pisa / Florença
Saída para Pádua e visita à Basílica de
Santo António. Viagem através dos Apeninos para Pisa, uma das mais conhecidas cidades toscanas devido à sua torre
inclinada. Continuação para Florença e
breve paragem na Praça Miguel Ângelo
com uma bela vista sobre a cidade. Alojamento. (AJ)
4º Dia (Qua ou Sáb) – Florença
Passeio pelo centro histórico passando por:
Piazza della Signoria, Duomo, Basílica de Santa Maria dei Fiori, Baptistério, Santa Croce e
Ponte Vecchio. Resto de dia livre. Visita opcional ao Museu Academia. Alojamento. (A)
DES DE

8 DIAS

Datas de Partida
2020
Abril
Maio
Junho
2021

12,19,26

Janeiro
Fevereiro

03,10,17,24,31

03,10,13,17,20,24,27,31
03,07,10,14,17,21,24,28

07,14,21,28

930€

5º Dia (Qui ou Dom) – Florença / Siena
/ Assis / Roma
Saída para Siena, que se desta-

ca pela sua Piazza del Campo em
forma de leque. Continuação pela
região de Umbria para visitar Assis
e a Basílica de São Francisco; esta
cidade conserva do seu passado
romano as muralhas, o Fórum e o
Templo de Minerva, hoje Igreja de
Santa Maria sopra Minerva. Viagem
para Roma pelo vale do Tibre. Visita
opcional de Roma Barroca. Alojamento. (A)
6º Dia (Sex ou Seg) – Roma
Visita panorâmica da Cidade Eterna:
Lungotevere, Porta Ostiense, Termas
de Caracala, Santa Maria Maior, São
João de Latrão, Coliseu, Foros Imperiais, Piazza Venezia, Teatro Marcello,
Circo Massimo, Boca da Verdade.
Passeio no bairro de Trastevere. Visita opcional aos Museus do Vaticano.
Alojamento. (J) Nota: para clientes
em MP jantar com música em restaurante local
7º Dia (Sáb ou Ter) – Roma
Dia livre. Excursão opcional a Nápoles e a Capri, a famosa ilha paradisíaca de rochedos e grutas (de
Novembro a Março, devido às condições meteorológicas, a visita a
Capri é trocada por Pompeia). Alojamento. (J)
✈ 8º Dia (Dom ou Qua) – Roma /
Faro, Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Opção Mais Incluído

Julho

01,05,08,12,15,19,26

Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

02,09,16,23,26,30

Março
Abril

07,14,21,28

Hoté is Pre visto s 4 H

04

Cidade

Hotel (Localização)

Veneza

Ambasciatori & Delfino (Mestre) / Elite (Mestre) / Sirio (Mestre)

Florença

Grifone (Cidade) / Raffaello (Cidade) / Villa D’Annunzio (Cidade)

Roma

Smooth Rome West (Cidade) / Ergife (Cidade) / Green Park Pamphili (Cidade)

• Passeio de gôndola
com música em Veneza;
• Visita de Roma Barroca;
• Visita ao Museu Academia em Florença

02,06,09,13,16,20,23,27,30
04,07,11,14,18,21,25
01,08,15,22,29

• Visita aos Museus do
Vaticano em Roma;
• Excursão a Nápoles e
Capri com almoço
• 7 refeições;

06,13,20,27

Alterações de hotéis – consultar pág.32

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em
língua portuguesa;
• 7 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço buffet;
• Transfers de chegada e saída;
• Bagagem de porão (23kgs);

anos
1959

2019

• Taxas municipais (city tax);
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 77€ (suj. a
alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva.

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Datas

Programa base
Duplo

Com MP (7)

Single Duplo

Single

Com opção Mais
Incluído
Duplo

Single

Abr-Out+ 21Mar-4Abr21

1.054 € 1.330 € 1.219 € 1.495 € 1.514 € 1.790 €

Nov-14Mar’21

930 € 1.150 € 1.091 € 1.315 € 1.386 € 1.610 €

A opção Meia Pensão e Mais Incluído inclui almoços (A) ou jantares (J) nos lugares indicados
no itinerário
Suplementos de Partida: 40€
Tarifa aérea base TAP cl.T; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line
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Veneza, Pádua, Pisa, Florença, Siena, Assis, Roma, Capri,
Sorrento, Salerno, Positano, Amalfi, Pompeia, Nápoles

ÓPERA ITALIANA COM SUL
E COSTA AMALFITANA

Itinerário:
✈ 1º Dia (Dom) – Lisboa, Porto ou
Faro / Veneza
Voo regular com destino a Veneza.
Transporte ao hotel. Às 19h30 reunião
com o guia na recepção do hotel. Alojamento.
2º Dia (Seg) – Veneza
Passeio de barco pela Lagoa de Veneza
até à Praça de São Marcos. Breve tour
de orientação. Possibilidade de visitar
uma fábrica e assistir à criação de obras
de arte em cristal Murano. Passeio opcional de gôndola com música. Almoço
e resto de dia livre. Alojamento.
3º Dia (Ter) – Veneza / Pádua / Pisa
/ Florença
Saída para Pádua e visita à Basílica de Santo
António. Viagem através dos Apeninos para
Pisa, uma das mais conhecidas cidades toscanas devido à sua torre inclinada. Almoço.
Continuação para Florença e breve paragem
na Praça Miguel Ângelo com uma bela vista
sobre a cidade. Jantar e alojamento.
4º Dia (Qua) – Florença
Passeio pelo centro histórico passando por:
Piazza della Signoria, Duomo, Basílica de Santa Maria dei Fiori, Baptistério, Santa Croce e
Ponte Vecchio. Almoço. Resto de dia livre. Visita opcional ao Museu Academia. Alojamento.
5º Dia (Qui) – Florença / Siena / Assis
/ Roma
Saída para Siena, que se destaca pela
sua Piazza del Campo em forma de leque. Continuação pela região de Umbria para visitar Assis e a Basílica de
São Francisco; esta cidade conserva
do seu passado romano as muralhas,
o Fórum e o Templo de Minerva hoje
Igreja de Santa Maria sopra Minerva.
Almoço e viagem para Roma pelo vale
do Tibre. Visita opcional de Roma Barroca. Alojamento.

6º Dia (Sex) – Roma
Visita panorâmica da Cidade Eterna:
Lungotevere, Porta Ostiense, Termas
de Caracala, Santa Maria Maior, São
João de Latrão, Coliseu, Foros Imperiais,
Piazza Venezia, Teatro Marcello, Circo
Massimo, Boca da Verdade. Passeio no
bairro de Trastevere. Visita opcional aos
Museus do Vaticano. Jantar com música
em restaurante local. Alojamento.

Veneza

Florença

7º Dia (Sáb) – Roma / Nápoles / Capri
/ Sorrento / Salerno-Cava de’ Tirreni

Roma

Viagem para Nápoles e embarque em
ferry para Capri. Visita e passeio de barco ao longo da costa. Almoço, ferry para
Sorrento e breve visita. Alojamento na
região de Salerno (Cava de’ Tirreni).

Salerno

8º Dia (Dom) – Salerno (Positano e Amalfi)
Transporte ao porto de Salerno para
embarque em cruzeiro pela Costa
Amalfitana até Positano, a mais bela
varanda de Itália. Passeio pela cidade
e continuação para Amalfi. Visita à impressionante Catedral de Sant’Andrea
na Praça Duomo. Almoço e tempo
livre. Regresso ao hotel em Cava de’
Tirreni. Alojamento.
9º Dia (Seg) – Salerno / Pompeia / Nápoles /
Roma
Saída para Pompeia e visita às ruínas da antiga cidade romana, destruída no ano 79 devido à erupção
do Vesúvio. Continuação para Nápoles e visita panorâmica da principal cidade do sul. Regresso a Roma.
Jantar e alojamento.
✈ 10º Dia (Ter) – Roma / Faro, Porto
ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

1 0 DI AS

9 REF EIÇÕES

DESDE

1.615€

Datas de Partida

Junho

07,14,21,28
05,12,19,26

2020
Abril
Maio

Julho
Agosto
Setembro
Outubro

26
03,10,17,24,31

02,09,16,23,30
06,13,20,27
04,11,18

Opção Mais Incluído
• Passeio de gôndola com música em
Veneza;
• .Visita ao Museu Aca-

demia em Florença
• Visita de Roma Barroca;
• Visita aos Museus do
Vaticano em Roma;

Hotéis Pr e v i stos 4 H
Cidade

Hotel (Localização)

Veneza

Ambasciatori & Delfino (Mestre) / Elite (Mestre) / Sirio (Mestre)

Florença

Grifone (Cidade) / Raffaello (Cidade) / Villa D’Annunzio (Cidade)

Roma

Smooth Rome West (Cidade) / Ergife (Cidade) / Green Park Pamphili (Cidade)

Salerno (Cava de’ Tirreni) Holiday Inn Cava de Tirreni (Cidade)
Alterações de hotéis – consultar pág.32

Preço s por pe ss oa de s de
Datas
Abr-Out

Programa base

Com opção Mais Incluído

Duplo

Single

Duplo

Single

1.615 €

1.944 €

1.777 €

2.106 €

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em
classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo com guia
acompanhante em língua portuguesa;
• 9 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço buffet;
• 9 refeições;
• Transfers de chegada e saída;
• Bagagem de porão (23kgs);
• Taxas municipais (city tax);
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível –
77€ (suj. a alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva.

Suplementos de Partida: 40€
Tarifa aérea base TAP cl.T; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line

anos
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Milão, Verona, Veneza, Pádua, Pisa, Florença, Siena,
Assis, Roma
Itinerário:

ITÁLIA
SOLE MIO

✈ 1º Dia (Sáb ou Ter) – Lisboa, Porto
ou Faro / Milão
Voo regular com destino a Milão. Transporte ao hotel. Às 19h30 reunião com o
guia na recepção do hotel. Alojamento.
2º Dia (Dom ou Qua) – Milão / Lago de
Garda / Verona / Veneza

Veneza

Milão

Visita de orientação da “Capital da
Moda”: Castelo Sforza, Scala, Praça do
Duomo e Catedral. Saída para o Lago
de Garda para pequeno cruzeiro e continuação para Verona. Breve visita da
cidade que Shakespeare imortalizou no
seu “Romeu e Julieta” e tempo livre. Alojamento em Veneza. Nota: de Novembro
a Março o cruzeiro no Lago de Garda é
substituído pela visita a Sirmione.

Florença

Roma

3º Dia (Seg ou Qui) – Veneza
Passeio de barco pela Lagoa de Veneza passando por algumas das suas ilhas até chegar
à Praça de São Marcos. Breve tour de orientação. Possibilidade de visitar uma fábrica e
assistir à criação de obras de arte em cristal
Murano. Passeio opcional de gôndola com
música. Resto de dia livre. Alojamento. (A)
4º Dia (Ter ou Sex) – Veneza / Pádua
/ Pisa / Florença

Datas de Partida
2020
Abril
Maio
Junho

960€

DES DE

9 DIAS

11,18,25
02,09,12,16,19,23,26,30
02,06,09,13,16,20,23,27,30

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

04,07,11,14,18,25

02,09,16,23,30

Fevereiro

06,13,20,27

Março
Abril

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em
língua portuguesa;
• 8 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço buffet;
• Transfers de chegada e saída;
• Bagagem de porão (23kgs);
• Taxas municipais (city tax);

5º Dia (Qua ou Sab) – Florença
Passeio pelo centro histórico passando por:
Piazza della Signoria, Duomo, Basílica de

6º Dia (Qui ou Dom) – Florença / Siena /
Assis / Roma
Saída para Siena, que se destaca pela
sua Piazza del Campo em forma de
leque. Continuação pela região de Umbria para visitar Assis e a Basílica de São
Francisco; esta cidade conserva do seu
passado romano as muralhas, o Fórum
e o Templo de Minerva, hoje Igreja de
Santa Maria sopra Minerva. Viagem
para Roma pelo vale do Tibre. Visita opcional de Roma Barroca. Alojamento. (A)
7º Dia (Sex ou Seg) – Roma
Visita panorâmica da Cidade Eterna:
Lungotevere, Porta Ostiense, Termas
de Caracala, Santa Maria Maior, São
João de Latrão, Coliseu, Foros Imperiais, Piazza Venezia, Teatro Marcello, Circo Massimo, Boca da Verdade.
Passeio no bairro de Trastevere. Visita
opcional aos Museus do Vaticano. Alojamento. (J) Nota: para clientes em MP
jantar com música em restaurante local.
8º Dia (Sáb ou Ter) – Roma
Dia livre. Excursão opcional a Nápoles e a
Capri, a famosa ilha paradisíaca de rochedos e grutas (de Novembro a Março, devido
às condições meteorológicas, a visita a Capri é trocada por Pompeia). Alojamento. (J)
✈ 9º Dia (Dom ou Qua) – Roma / Faro,
Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal. Chegada.
Fim dos nossos serviços.

01,08,15,22,25,29
01,05,08,12,15,19,22,26,29
03,06,10,13,17,20,24,31
07,14,21,28

Hoté is Pre visto s 4 H

05,12,19,26

Cidade

Hotel (Localização)

Milão

Starhotel Tourist (Cidade) / Hilton Garden Inn Nord (Cidade)

Veneza

Ambasciatori & Delfino (Mestre) / Elite (Mestre) / Sirio (Mestre)

Florença

Grifone (Cidade) / Raffaello (Cidade) / Villa D’Annunzio (Cidade)

Roma

Smooth Rome West (Cidade) / Ergife (Cidade) / Green Park Pamphili (Cidade)

2021
Janeiro

Saída para Pádua e visita à Basílica de Santo
António. Viagem através dos Apeninos para
Pisa, uma das mais conhecidas cidades toscanas devido à sua torre inclinada. Continuação para Florença e breve paragem na Praça
Miguel Ângelo com uma bela vista sobre a
cidade. Alojamento. (AJ)

Santa Maria dei Fiori, Baptistério, Santa Croce
e Ponte Vecchio. Resto de dia livre. Visita opcional ao Museu Academia. Alojamento. (A)

06,13,20,27
03

Alterações de hotéis – consultar pág.32

• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 77€ (suj. a
alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva.

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Datas

Programa base

Com MP (7)

Duplo

Single

Duplo

Single

Abr-24Out+20Mar-3Abr’21

1.095 €

1.408 €

1.262 €

1.574 €

31Out-13Mar’21

960 €

1.217 €

1.124 €

1.382 €

A opção Meia Pensão inclui almoços (A) ou jantares (J) nos lugares indicados no itinerário
Suplementos de Partida: 40€
Tarifa aérea base TAP cl.T; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line

anos
1959

2019
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Milão, Verona, Veneza, Pádua, Pisa, Florença, Siena,
Assis, Roma, Nápoles, Capri
Itinerário:
✈ 1º Dia (Sáb ou Ter) – Lisboa, Porto
ou Faro / Milão
Voo regular com destino a Milão. Transporte ao hotel. Às 19h30 reunião com o
guia na recepção do hotel. Alojamento.
2º Dia (Dom ou Qua) – Milão / Lago de
Garda / Verona / Veneza
Visita de orientação da “Capital da
Moda”: Castelo Sforza, Scala, Praça do
Duomo e Catedral. Saída para o Lago
de Garda para pequeno cruzeiro e continuação para Verona. Breve visita da
cidade que Shakespeare imortalizou no
seu “Romeu e Julieta” e tempo livre. Alojamento em Veneza. Nota: de Novembro
a Março o cruzeiro no Lago de Garda é
substituído pela visita a Sirmione.
3º Dia (Seg ou Qui) – Veneza
Passeio de barco pela Lagoa de Veneza passando por algumas das suas ilhas até chegar
à Praça de São Marcos. Breve tour de orientação. Possibilidade de visitar uma fábrica e
assistir à criação de obras de arte em cristal
Murano. Passeio de gôndola com música. Almoço e resto de dia livre. Alojamento.
4º Dia (Ter ou Sex) – Veneza / Pádua /
Pisa / Florença
Saída para Pádua e visita à Basílica de Santo
António. Viagem através dos Apeninos para
Pisa, uma das mais conhecidas cidades toscanas devido à sua torre inclinada. Almoço.
Continuação para Florença e breve paragem
na Praça Miguel Ângelo com uma bela vista
sobre a cidade. Jantar e alojamento.
5º Dia (Qua ou Sáb) – Florença
Passeio pelo centro histórico passando
por: Piazza della Signoria, Duomo, Basí-

ITÁLIA
MAIS INCLUÍDO

lica de Santa Maria dei Fiori, Baptistério,
Santa Croce e Ponte Vecchio. Almoço.
Visita ao Museu Academia. Resto de
tempo livre. Alojamento.
6º Dia (Qui ou Dom) – Florença / Siena /
Assis / Roma
Saída para Siena, que se destaca pela
sua Piazza del Campo em forma de
leque. Continuação pela região de Umbria para visitar Assis e a Basílica de São
Francisco; esta cidade conserva do seu
passado romano as muralhas, o Fórum
e o Templo de Minerva, hoje Igreja de
Santa Maria sopra Minerva. Almoço e
viagem para Roma pelo vale do Tibre.
Visita de Roma Barroca. Alojamento.

Veneza

Milão

Florença

Roma

7º Dia (Sex ou Seg) – Roma
Visita panorâmica da Cidade Eterna: Lungotevere, Porta Ostiense, Termas de Caracala, Santa Maria Maior, São João de Latrão,
Coliseu, Foros Imperiais, Piazza Venezia,
Teatro Marcello, Circo Massimo, Boca da
Verdade. Passeio no bairro de Trastevere.
Visita aos Museus do Vaticano. Jantar com
música em restaurante local. Alojamento.
8º Dia (Sáb ou Ter) – Roma
Excursão (com almoço) a Nápoles e a
Capri, a famosa ilha paradisíaca de rochedos e grutas (de Novembro a Março,
devido às condições meteorológicas, a
visita a Capri é trocada por Pompeia).
Jantar e alojamento.
✈ 9º Dia (Dom ou Qua) – Roma / Faro,
Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal. Chegada.
Fim dos nossos serviços.

9 D I AS

Datas de Partida
2020
Abril

Hotéis Pr e v i stos 4 H

1.420€

DESDE

8 REF EIÇÕES

Julho

04,07,11,14,18,25
01,08,15,22,25,29

02,06,09,13,16,20,23,27,30

Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

11,18,25
02,09,12,16,19,23,26,30

01,05,08,12,15,19,22,26,29
03,06,10,13,17,20,24,31

Cidade

Hotel (Localização)

Maio
Junho

Milão

Starhotel Tourist (Cidade) / Hilton Garden Inn Nord (Cidade)

2021

Veneza

Ambasciatori & Delfino (Mestre) / Elite (Mestre) / Sirio (Mestre)

Janeiro

02,09,16,23,30

Março

06,13,20,27

Florença

Grifone (Cidade) / Raffaello (Cidade) / Villa D’Annunzio (Cidade)

Fevereiro

06,13,20,27

Abril

03

Roma

Smooth Rome West (Cidade) / Ergife (Cidade) / Green Park Pamphili (Cidade)

Alterações de hotéis – consultar pág.32

07,14,21,28
05,12,19,26

Serviços incluídos:

Preço s por pe ss oa de s de
Datas

Duplo

Single

Abr-24Out+20Mar-3Abr’21

1.556 €

1.869 €

31Out-13Mar’21

1.420 €

1.677 €

• Passagem aérea de acordo com o
itinerário em classe económica;

• Excursão a Nápoles e Capri com
almoço;

• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em língua
portuguesa;

• Transfers de chegada e saída;

• 8 noites em regime de alojamento e
pequeno-almoço buffet;
• 7 refeições;
• Passeio de gôndola com música em
Veneza;
• Visita de Roma Barroca;

Suplementos de Partida: 40€
Tarifa aérea base TAP cl.T; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line

• Visita ao Museu Academia em
Florença;
• Visita aos Museus do Vaticano em
Roma;

• Bagagem de porão (23kgs);
• Taxas municipais (city tax);
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 77€ (suj. a
alteração)
• Seguro de viagem

Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva.
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ITÁLIA SOLE MIO COM SUL
E COSTA AMALFITANA

Veneza

Milão

Florença

Roma

Salerno

11 DIAS

DES DE

9 REFEIÇÕES

Datas de Partida
2020
Abril
Maio

25
02,09,16,23,30

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em
língua portuguesa;
• 10 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço buffet;
• 9 refeições;
• Transfers de chegada e saída;

1.660€

Junho

06,13,20,27

Julho
Agosto
Setembro
Outubro

04,11,18,25
01,08,15,22,29
05,12,19,26
03,10,17

•
•
•
•

Bagagem de porão (23kgs);
Taxas municipais (city tax);
Taxas de IVA;
Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 77€ (suj. a
alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva.

Opção Mais Incluído
• Passeio de gôndola
com música em Veneza;
• Visita ao Museu Academia em Florença

• Visita de Roma Barroca;
• Visita aos Museus do
Vaticano em Roma;

Milão, Verona, Veneza, Pádua, Pisa, Florença, Siena,
Assis, Roma, Capri, Sorrento, Salerno, Positano,
Amalfi, Pompeia, Nápoles
Itinerário:
✈ 1º Dia (Sáb) – Lisboa, Porto ou
Faro / Milão
Voo regular com destino a Milão. Transporte ao hotel. Às 19h30 reunião com o
guia na recepção do hotel. Alojamento.

passado romano as muralhas, o Fórum e
o Templo de Minerva, hoje Igreja de Santa Maria sopra Minerva. Almoço e viagem para Roma pelo vale do Tibre. Visita
opcional de Roma Barroca. Alojamento.

2º Dia (Dom) – Milão / Lago de Garda /
Verona / Veneza
Visita de orientação da “Capital da
Moda”: Castelo Sforza, Scala, Praça do
Duomo e Catedral. Saída para o Lago
de Garda para pequeno cruzeiro e continuação para Verona. Breve visita da
cidade que Shakespeare imortalizou
no seu “Romeu e Julieta” e tempo livre.
Alojamento em Veneza.

7º Dia (Sex) – Roma

3º Dia (Seg) – Veneza
Passeio de barco pela Lagoa de Veneza passando por algumas das suas ilhas até chegar
à Praça de São Marcos. Breve tour de orientação. Possibilidade de visitar uma fábrica e
assistir à criação de obras de arte em cristal
Murano. Passeio opcional de gôndola com música. Almoço e resto de dia livre. Alojamento.

8º Dia (Sáb) – Roma / Nápoles / Capri
/ Sorrento / Salerno-Cava de’ Tirreni
Viagem para Nápoles e embarque em
ferry para Capri, a famosa ilha paradisíaca de rochedos e grutas. Visita e passeio
de barco ao longo da costa. Almoço, ferry para Sorrento e breve visita. Alojamento na região de Salerno (Cava de’ Tirreni).

4º Dia (Ter) – Veneza / Pádua / Pisa / Florença
Saída para Pádua e visita à Basílica de Santo
António. Viagem através dos Apeninos para
Pisa, uma das mais conhecidas cidades toscanas devido à sua torre inclinada. Almoço.
Continuação para Florença e breve paragem na Praça Miguel Ângelo com uma bela
vista sobre a cidade. Jantar e alojamento.

9º Dia (Dom) – Salerno (Positano e Amalfi)
Transporte ao porto de Salerno para embarque em cruzeiro pela Costa Amalfitana
até Positano, a mais bela varanda de Itália.
Passeio pela cidade e continuação para
Amalfi. Visita à impressionante Catedral de
Sant’Andrea na Praça Duomo. Almoço e
tempo livre. Regresso ao hotel em Cava de’
Tirreni. Alojamento.

5º Dia (Qua) – Florença
Passeio pelo centro histórico passando por:
Piazza della Signoria, Duomo, Basílica de Santa Maria dei Fiori, Baptistério, Santa Croce e
Ponte Vecchio. Almoço. Resto de dia livre. Visita opcional ao Museu Academia. Alojamento.
6º Dia (Qui) – Florença / Siena / Assis / Roma
Saída para Siena, que se destaca pela
sua Piazza del Campo em forma de leque. Continuação pela região de Umbria
para visitar Assis e a Basílica de São
Francisco; esta cidade conserva do seu

Visita panorâmica da Cidade Eterna:
Lungotevere, Porta Ostiense, Termas de
Caracala, Santa Maria Maior, São João
de Latrão, Coliseu, Foros Imperiais,
Piazza Venezia, Teatro Marcello, Circo
Massimo, Boca da Verdade. Passeio no
bairro de Trastevere. Visita opcional aos
Museus do Vaticano. Jantar com música
em restaurante local. Alojamento.

10º Dia (Seg) – Salerno / Pompeia / Nápoles / Roma
Saída para Pompeia e visita às ruínas da antiga
cidade romana, destruída no ano 79 devido à
erupção do Vesúvio. Continuação para Nápoles e visita panorâmica da principal cidade do
sul. Regresso a Roma. Jantar e alojamento.
✈ 11º Dia (Ter) – Roma / Faro, Porto
ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Hoté is Pre visto s 4 H
Cidade

Hotel (Localização)

Milão

Starhotel Tourist (Cidade) / Hilton Garden Inn Nord (Cidade)

Veneza

Ambasciatori & Delfino (Mestre)/ Elite (Mestre) / Sirio (Mestre)

Florença

Grifone (Cidade) / Raffaello (Cidade) / Villa D’Annunzio (Cidade)

Roma

Smooth Rome West (Cidade) / Ergife (Cidade) / Green Park Pamphili (Cidade)

Salerno (Cava de’ Tirreni) Holiday Inn Cava de Tirreni (Cidade)
Alterações de hotéis – consultar pág.32

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Datas
Abr-Out

Programa base

Com opção Mais Incluído

Duplo

Single

Duplo

Single

1.660 €

2.023 €

1.819 €

2.186 €

Suplementos de Partida: 40€
Tarifa aérea base TAP cl.T; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line
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Roma, Capri, Sorrento, Salerno, Positano, Amalfi,
Pompeia, Nápoles

SUL DE ITÁLIA
COM COSTA AMALFITANA

Itinerário:
✈ 1º Dia (Qui) – Lisboa, Porto ou Faro
/ Roma
Voo regular com destino a Roma.
Transporte ao hotel. Às 19h30 reunião com o guia na recepção do
hotel. Alojamento.
2º Dia (Sex) – Roma
Visita panorâmica da Cidade Eterna: Lungotevere, Porta Ostiense,
Termas de Caracala, Santa Maria
Maior, São João de Latrão, Coliseu,
Foros Imperiais, Piazza Venezia,
Teatro Marcello, Circo Massimo,
Boca da Verdade. Passeio no bairro
de Trastevere. Visita opcional aos
Museus do Vaticano. Alojamento.
(J)
3º Dia (Sáb) – Roma / Nápoles /
Capri / Sorrento / Salerno-Cava de’
Tirreni
Viagem para Nápoles e embarque
em ferry para Capri, a famosa ilha
paradisíaca de rochedos e grutas.
Visita e passeio de barco ao longo
da costa. Almoço, ferry para Sorrento e breve visita. Alojamento na
região de Salerno (Cava de’ Tirreni).

4º Dia (Dom) – Salerno (Positano e
Amalfi)
Transporte ao porto de Salerno
para embarque em cruzeiro pela
Costa Amalfitana até Positano, a
mais bela varanda de Itália. Passeio pela cidade e continuação
para Amalfi. Visita à impressionante
Catedral de Sant’Andrea na Praça
Duomo. Almoço e tempo livre. Regresso ao hotel em Cava de’ Tirreni.
Alojamento.

Roma

Salerno

5º Dia (Seg) – Salerno / Pompeia /
Nápoles / Roma
Saída para Pompeia e visita às ruínas
da antiga cidade romana, destruída
no ano 79 devido à erupção do Vesúvio. Continuação para Nápoles e visita
panorâmica da principal cidade do
sul. Regresso a Roma. Alojamento (J).
✈ 6º Dia (Ter) – Roma / Faro, Porto
ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Opção Mais Incluído
• Visita a Roma Barroca;
• Visita aos Museus do
Vaticano em Roma;

• Jantar com música em
restaurante local em
Roma;
• 1 jantar

6 D I AS

Hotéis Pr e v i stos 4 H
Cidade

Hotel (Localização)

Roma

Smooth Rome West (Cidade) / Ergife (Cidade) / Green Park Pamphili (Cidade)

Salerno (Cava de’ Tirreni) Holiday Inn Cava de Tirreni (Cidade)
Alterações de hotéis – consultar pág.32

Preço s por pe ss oa de s de
Datas
Mai-Out

Programa base

Com opção Mais Incluído

Duplo

Single

Duplo

Single

1.020 €

1.195 €

1.199 €

1.374 €

A opção Mais Incluído inclui os jantares (J) nos lugares indicados no itinerário
Suplementos de Partida: 40€
Tarifa aérea base TAP cl.T; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line

2 REF EIÇÕES

1.020€

DESDE

Datas de Partida

Junho

04,11,18,25
02,09,16,23,30

2020
Abril
Maio

Julho
Agosto
Setembro
Outubro

30
07,14,21,28

06,13,20,27
03,10,17,24
01,08,15,22

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em
classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo com guia
acompanhante em língua portuguesa;
• 5 noites em regime de alojamento e pequeno
-almoço buffet;
• 2 almoços;
• Transfers de chegada e saída;
• Bagagem de porão (23kgs);
• Taxas municipais (city tax);
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível –
77€ (suj. a alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva.
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Roma, Assis, Florença, Pisa, Veneza

ITÁLIA
DOLCE VITA

Itinerário:
✈ 1º Dia (Qui) – Lisboa, Porto ou Faro
/ Roma
Voo regular com destino a Roma.
Transporte ao hotel. Às 19h30 reunião
com o guia na recepção do hotel. Visita a Roma Barroca. Alojamento.

Veneza

2º Dia (Sex) – Roma
Visita panorâmica da Cidade Eterna:
Lungotevere, Porta Ostiense, Termas
de Caracala, Santa Maria Maior, São
João de Latrão, Coliseu, Foros Imperiais, Piazza Venezia, Teatro Marcello,
Circo Massimo, Boca da Verdade.
Passeio no bairro de Trastevere. Visita
opcional aos Museus do Vaticano. Alojamento. (J)

Florença

Roma

3º Dia (Sáb) – Roma
Dia livre. Excursão opcional a Nápoles e a
Capri, a famosa ilha paradisíaca de rochedos e grutas. Alojamento. (AJ)
4º Dia (Dom) – Roma / Assis /
Florença
Saída para Assis e visita à Basílica de São
Francisco; esta cidade conserva do seu
passado romano as muralhas, o Fórum e
o Templo de Minerva hoje Igreja de Santa
Maria sopra Minerva. Continuação para
Florença. Tarde livre ou visita opcional ao
Museu Academia. Alojamento. (J)

780€

DES DE

8 DIAS

Datas de Partida

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Dezembro

2020
Maio

07,14,21,28

Junho

04,11,25

Serviços incluídos:
• Passagem de acordo com o itinerário em classe
económica;
• Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante em língua portuguesa;
• 7 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço buffet;
• Visita de Roma Barroca;
• Transfers de chegada e saída;
• Bagagem de porão (23kgs);
• Taxas municipais (city tax);
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível –
70€ (suj. a alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva.

5º Dia (Seg) – Florença / Pisa / Florença
Passeio pelo centro histórico passando
por Piazza della Signoria, Duomo, Basílica
de Santa Maria dei Fiori, Baptistério, Santa
Croce e Ponte Vecchio. À tarde, excursão
a Pisa, uma das mais conhecidas cidades
toscanas com a famosa torre inclinada. Alojamento em Florença. (A)
6º Dia (Ter) – Florença / Veneza
Viagem para Veneza. À chegada, passeio de barco pela lagoa passando
por algumas das suas ilhas até chegar
à Praça de São Marcos. Breve visita
de orientação. Passeio opcional de
gôndola com música. Alojamento. (A)
7º Dia (Qua) – Veneza
Transporte à Praça de São Marcos.
Dia livre para percorrer Veneza: os
seus canais e pontes; visitar o Palácio
Ducal ou a Basílica de São Marcos.
Regresso ao hotel por conta própria.
Alojamento.
✈ 8º Dia (Qui) – Veneza / Faro, Porto
ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Opção Mais Incluído
• Visita aos Museus do
Vaticano em Roma;
• Excursão a Nápoles e
Capri com almoço;
• Jantar com música em restaurante local em Roma;

02,09,16,23
06,20
03,10,17,24

• Visita ao Museu Academia em Florença;
• Passeio de gôndola com música em
Veneza;
• 4 refeições

01,08,15
23

Hoté is Pre visto s 4 H
Cidade

Hotel (Localização)

Roma

Smooth Rome West (Cidade) / Ergife (Cidade) / Green Park Pamphili (Cidade)

Florença

Raffaelo (Cidade) / Villa D’Annunzio (Cidade)

Veneza

Ambasciatori & Delfino (Mestre) / Elite (Mestre) / Sirio (Mestre)

Alterações de hotéis – consultar pág.32

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Datas

Programa base

Com opção Mais Incluído

Duplo

Single

Duplo

Single

Mai-Out

991 €

1.266 €

1.387 €

1.662 €

Dez

780 €

1.005 €

1.176 €

1.401 €

A opção Mais Incluído inclui os almoços (A) e os jantares (J) nos lugares indicados no
itinerário
Suplementos de Partida: 40€
Tarifa aérea base TAP cl.T; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line
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Roma, Assis, Florença, Pisa, Veneza, Lucerna, Troyes, Paris

ITÁLIA DOLCE VITA
COM PARIS

Itinerário:
✈ 1º Dia (Qui) – Lisboa, Porto ou Faro /
Roma
Voo regular com destino a Roma.
Transporte ao hotel. Às 19h30 reunião
com o guia na recepção do hotel. Visita a Roma Barroca. Alojamento.

passeio de barco pela lagoa passando por algumas das suas ilhas
até chegar à Praça de São Marcos.
Breve visita de orientação. Passeio
opcional de gôndola com música.
Alojamento. (A)

2º Dia (Sex) – Roma
Visita panorâmica da Cidade Eterna:
Lungotevere, Porta Ostiense, Termas
de Caracala, Santa Maria Maior, São
João de Latrão, Coliseu, Foros Imperiais, Piazza Venezia, Teatro Marcello,
Circo Massimo, Boca da Verdade.
Passeio no bairro de Trastevere. Visita
opcional aos Museus do Vaticano. Alojamento. (J)

7º Dia (Qua) – Veneza / Lucerna /
Mulhouse

3º Dia (Sáb) – Roma
Dia livre. Excursão opcional a Nápoles e a
Capri, a famosa ilha paradisíaca de rochedos e grutas. Alojamento. (AJ)
4º Dia (Dom) – Roma / Assis /
Florença
Saída para Assis e visita à Basílica de São
Francisco; esta cidade conserva do seu
passado romano as muralhas, o Fórum e
o Templo de Minerva hoje Igreja de Santa
Maria sopra Minerva. Continuação para
Florença. Tarde livre ou visita opcional ao
Museu Academia. Alojamento. (J)
5º Dia (Seg) – Florença / Pisa /
Florença
Passeio pelo centro histórico passando por
Piazza della Signoria, Duomo, Basílica de
Santa Maria dei Fiori, Baptistério, Santa Croce e Ponte Vecchio. À tarde, excursão a Pisa,
uma das mais conhecidas cidades toscanas
com a famosa torre inclinada. Alojamento em
Florença. (A)
6º Dia (Ter) – Florença / Veneza
Viagem para Veneza. À chegada,

Paris

Viagem para a Suíça atravessando
os Alpes. Chegada a Lucerna e breve tour de orientação destacando: a
Ponte da Capela, a Torre da Água e
o Leão Moribundo. Continuação para
a cidade francesa de Mulhouse. Alojamento.

Lucerna
Veneza
Florença
Roma

8º Dia (Qui) – Mulhouse / Troyes /
Paris
Saída para Troyes e tempo livre para
visitar a Catedral de São Pedro e São
Paulo. Viagem para Paris e em rota visita a uma adega na região de Champagne com degustação do famoso
vinho espumante. Chegada a Paris ao
final da tarde. Alojamento.
9º Dia (Sex) – Paris
Visita panorâmica da Cidade Luz:
Champs Elysées, Praça da Concórdia,
Arco do Triunfo, Ópera, Quartier Latin,
Sorbonne, Panteão, Invalides, Escola
Militar, Champs de Mars. Tarde livre.
Visita opcional ao Palácio e Jardins
de Versailles. Alojamento.
10º Dia (Sáb) – Paris

1.185€

DESDE

1 1 DI AS

Dia livre para explorar a cidade. Alojamento.
✈ 11º Dia (Dom) – Paris / Faro, Porto
ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Datas de Partida

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Dezembro

2020
Maio

07,14,21,28

Junho

04,11,25

02,09,16,23
06,20
03,10,17,24
01,08,15
23

Hotéis Pr e v i stos 4 H
Cidade

Hotel (Localização)

Roma

Smooth Rome West (Cidade) / Ergife (Cidade) / Green Park Pamphili (Cidade)

Florença

Raffaelo (Cidade) / Villa D’Annunzio (Cidade)

Veneza

Ambasciatori & Delfino (Mestre) / Elite (Mestre) / Sirio (Mestre)

Mulhouse

Mercure Centre (Centro) / Ibis Styles***sup (Centro)

Paris

Mercure Porte de Versailles Expo (Cidade) / Novotel Porte D’Orléans (Cidade)

Alterações de hotéis – consultar pág.32

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em
língua portuguesa;
• 10 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço buffet;
• Visita de Roma Barroca;
• Visita a uma adega na região de
Champanhe com degustação;
• Transfers de chegada e saída;

•
•
•
•

Bagagem de porão (23kgs);
Taxas municipais (city tax);
Taxas de IVA;
Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 74€ (suj. a
alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva.

Preço s por pe ss oa de s de
Datas

Programa base

Com opção Mais Incluído

Duplo

Single

Duplo

Single

Mai-Out

1.352 €

1.833 €

1.816 €

2.297 €

Dez

1.185 €

1.588 €

1.627 €

1.991 €

A opção Mais Incluído inclui os almoços (A) e os jantares (J) nos lugares indicados no itinerário
Suplementos de Partida: 40€
Tarifa aérea base TAP cl.T; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line

Opção Mais Incluído
• Visita aos Museus do
Vaticano em Roma;
• Excursão a Nápoles e
Capri com almoço;
• Jantar com música em
restaurante local em Roma;
• Visita ao Museu Academia em Florença;

• Passeio de gôndola com música em
Veneza;
• Visita ao Palácio e
Jardins de Versailles
em Paris;
• 4 refeições
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Paris, Vale do Reno, Frankfurt, Innsbruck, Verona,
Veneza, Pisa, Florença, Roma
Itinerário:

PARIS
E ITÁLIA

✈ 1º Dia (Qui) – Lisboa, Porto ou Faro / Paris
Voo regular com destino a Paris. Transporte ao hotel. Às 19h30 reunião com
o guia na recepção do hotel. Visita de
Paris iluminada. Alojamento.

Frankfurt

2º Dia (Sex) – Paris
Visita panorâmica: Champs Elysées, Praça da Concórdia, Arco do Triunfo, Ópera,
Quartier Latin, Sorbonne, Panteão, Invalides, Escola Militar, Champs de Mars.
Tarde livre. Visita opcional ao Palácio e
Jardins de Versailles. Alojamento.

Paris
Innsbruck

Veneza
Florença

3º Dia (Sáb) – Paris
Dia livre para desfrutar da cidade luz. Alojamento.

Roma

4º Dia (Dom) – Paris / Vale do Reno /
Frankfurt
Saída para Boppard, cidade alemã junto
ao rio Reno e embarque num cruzeiro até
Sankt Goar. Passagem por castelos, vinhas e
rochedo Loreley. Continuação para Frankfurt
e visita à Praça Rommer. Alojamento. (J)
5º Dia (Seg) – Frankfurt / Rotemburgo
/ Fussen / Innsbruck
Viagem para Rotemburgo e tour de orientação na jóia da Rota Romântica. Continuação para Fussen com paragem para
contemplar o Castelo de Neuschwanstein.
Alojamento em Innsbruck. (J)

DES DE

1 1 DIAS

Datas de Partida
2020
Abril
Maio
Junho

1.260€
02,09,16,23,30

04,11,18,25

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

14,28

Março

11,25

02,09,16,23,30
07,14,21,28

6º Dia (Ter) – Innsbruck / Verona / Veneza
Visita panorâmica do centro histórico da capital do Tirol, incluindo o Telhado de Ouro.
Saída através dos Alpes até Verona e visita
de orientação na cidade de Romeu e Julieta. Continuação para Veneza. Alojamento.

• Visita ao Palácio e
Jardins de Versailles
em Paris;
• Espectáculo tirolês com
jantar em Innsbruck;
• Passeio de gôndola com
música em Veneza;

06,13,20,27
03,10,17,24
01,08,15,22,29
05,19
03,17,24,31

11,25

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante em
língua portuguesa;
• 10 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço buffet;
• Transfers de chegada e saída;
• Bagagem de porão (23kgs);
• Taxas municipais (city tax);
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 77€ (suj. a
alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva.

anos
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2019

8º Dia (Qui) – Florença / Roma
Visita panorâmica a pé da cidade berço
do Renascimento: Piazza della Signoria,
Duomo, Basílica de Santa Maria dei Fiori,
Baptistério, Santa Croce e Ponte Vecchio.
À tarde viagem para Roma. Visita opcional de Roma Barroca. Alojamento. (J)
9º Dia (Sex) – Roma
Visita panorâmica da Cidade Eterna: Lungotevere, Porta Ostiense, Termas de Caracala,
Santa Maria Maior, São João de Latrão, Coliseu, Foros Imperiais, Piazza Venezia, Teatro
Marcello, Circo Massimo e Boca da Verdade.
Passeio no bairro de Trastevere. Visita opcional aos Museus do Vaticano. Alojamento. (J)
10º Dia (Sáb) – Roma
Dia livre. Excursão opcional a Nápoles e a
Capri, a famosa ilha paradisíaca de rochedos e grutas (de Novembro a Março, devido
às condições meteorológicas, a visita a Capri é trocada por Pompeia). Alojamento. (AJ)
✈ 11º Dia (Qui) – Roma / Faro, Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Opção Mais Incluído

2021
Janeiro
Fevereiro

7º Dia (Qua) – Veneza / Pisa / Florença
Travessia de barco até à Praça de São Marcos e breve visita de orientação destacando
a Basílica de São Marcos, o Campanário e o
Palácio Ducal. Possibilidade de visitar uma
fábrica e assistir à criação das obras de arte
em cristal Murano. Opcionalmente poderá
realizar um passeio de gôndola. Saída para
Pisa para conhecer a sua famosa torre inclinada. Alojamento em Florença (J)

• Visita de Roma Barroca;
• Visita aos Museus do
Vaticano em Roma;
• Jantar com música em
restaurante local em Roma;
• Excursão a Nápoles e
Capri com almoço;
• 4 jantares

Hoté is Pre visto s 4 H
Cidade

Hotel (Localização)

Paris

Mercure Porte de Versailles Expo (Cidade) / Novotel Porte D’Orleáns (Cidade)

Frankfurt

Maritim (Centro)

Innsbruck

Alpinpark (Centro) / Alpotel (Cidade)

Veneza

Ambasciatori & Delfino (Mestre) / Elite (Mestre) / Sirio (Mestre)

Florença

Idea Business (Periferia) / Raffaello (Cidade) / Conference Florentia (Periferia)

Roma

Smooth Rome West (Cidade) / Ergife (Cidade) / Green Park Pamphili (Cidade)

Alterações de hotéis – consultar pág.32

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Datas

Programa base

Com opção Mais Incluído

Duplo

Single

Duplo

Single

Abr-22Out+25Mar’21

1.439 €

1.917 €

1.968 €

2.446 €

29Out-11Mar’21

1.260 €

1.650 €

1.786 €

2.180 €

A opção Mais Incluído inclui os almoços (A) e os jantares (J) nos lugares indicados no itinerário
Suplementos de Partida: 40€
Tarifa aérea base TAP cl.T; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line
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Paris, Bruxelas, Bruges, Roterdão, Haia, Amesterdão
Itinerário:
✈ 1º Dia (Dom) – Lisboa, Porto ou Faro / Paris
Voo regular com destino a Paris. Transporte ao hotel. Às 19h30 reunião com
o guia na recepção do hotel. Visita de
Paris iluminada. Alojamento.

tórico e Catedral de São Bavão. Continuação para Bruges, cidade medieval, e visita
panorâmica: Basílica do Sangue, Praça
Buró, Praça Central, os românticos canais
e o Lago do Amor. Alojamento. (J)

2º Dia (Seg) – Paris
Visita panorâmica: Champs Elysées,
Praça da Concórdia, Arco do Triunfo,
Ópera, Quartier Latin, Sorbonne, Panteão, Invalides, Escola Militar, Champs
de Mars. Tarde livre. Alojamento.

6º Dia (Sex) – Bruges / Roterdão / Delft /
Haia / Amesterdão
Viagem para Amesterdão com paragens em Roterdão, o maior porto
da Europa; Delft, famosa pelas porcelanas; e Haia, capital administrativa da Holanda. Alojamento. (A)

3º Dia (Ter) – Paris
Dia livre. Visita opcional ao Palácio e Jardins
Versailles, antiga residência da corte francesa. Alojamento.
4º Dia (Qua) – Paris / Bruxelas
Viagem para Bruxelas, capital da Bélgica,
e visita panorâmica com destaque para
Grand Place, Atomium, Catedral de São
Miguel e Manneken Pis, símbolo da cidade. Alojamento. (J)
5º Dia (Qui) – Bruxelas / Gante / Bruges
Partida para Gante e visita do centro his-

PARIS
e BENELUX

Amesterdão
Bruges
Bruxelas

7º Dia (Sáb) – Amesterdão

Paris

Visita panorâmica: Moinho de Rembrant, Bairro Sul, Praça dos Museus,
Grande Canal Amstel, Antigo Porto,
Praça Damm e passeio pelo centro histórico. Tarde livre ou excursão opcional
a Marken e Volendam. Alojamento.
✈ 8º Dia (Dom) – Amesterdão /
Faro, Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Opção com Vale do Reno
9 DIAS

DES DE

8º Dia (Dom) – Amesterdão / Vale
do Reno / Frankfurt
Saída para Boppard, cidade alemã junto
ao rio Reno e embarque num cruzeiro
até Sankt Goar. Passagem por castelos,
vinhas e rochedo Loreley. Continuação
para Frankfurt. Alojamento. (J)

1.145€

✈ 9º Dia (Seg) – Frankfurt / Faro,
Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e
embarque com destino a Portugal. Chegada. Fim dos nossos
serviços.

Opção Mais Incluído
• Visita ao Palácio e
Jardins de Versailles
em Paris;
• Visita ao Bairro Vermelho e Canais em

Datas de Partida

Amesterdão;
• Excursão a Marken e
Volendam;
• 2 ou 3 jantares;

2020
Março
Abril
Maio

Hotéis Pr e v i stos 4 H
Cidade

Hotel (Localização)

2021

Paris

Mercure Porte de Versailles Expo (Cidade) / Novotel Porte D’Orleáns (Cidade)

Janeiro
Fevereiro

Bruxelas

Catalonia Brussels***sup (Centro)

Bruges

Velotel (Cidade) / Green Park***sup (Cidade)

Amesterdão

Corendon (Cidade) / Park Inn City West (Cidade) / Holiday Inn Arena Towers (Cidade)

Frankfurt

Maritim (Centro)

Alterações de hotéis – consultar pág.32

Preço s por pe ss oa des de
Programa

8 Dias
9 Dias

Datas

Programa base

DESDE

8 D I AS

Com opção Mais Incluído

Duplo

Single

Duplo

Single

Mar-18Out+21Mar’21

1.145 €

1.596 €

1.333 €

1.784 €

25Out-7Mar’21

1.030 €

1.380 €

1.216 €

1.569 €

Mar-18Out+21Mar’21

1.264 €

1.755 €

1.481 €

1.972 €

29
05,12,19,26
03,10,17,24,31

10,24

1.030€

Junho

07,14,21,28

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

05,12,19,26

Março

07,21

02,09,16,23,30
06,13,20,27
04,11,18,25
01,15,29
13,20,27

07,21

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em
língua portuguesa;
• 7 ou 8 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço buffet;
• Transfers de chegada e saída;
• Bagagem de porão (23kgs);
• Taxas municipais (city tax);

• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 74€ / 95€
(suj. a alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva.

25Out-7Mar’21
1.145 €
1.536 €
1.360 €
1.753 €
A opção Mais Incluído inclui os jantares (J) nos lugares indicados no itinerário
Suplementos de Partida: 40€
Tarifa aérea base TAP cl.T; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line
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Bruxelas, Bruges, Roterdão, Haia, Amesterdão
Itinerário:

BÉLGICA
E HOLANDA

✈ 1º Dia (Ter) – Lisboa, Porto ou Faro
/ Bruxelas
Voo regular com destino a Bruxelas.
Transporte ao hotel. Às 19h30 reunião
com o guia na recepção do hotel. Alojamento.
2º Dia (Qua) – Bruxelas
Visita panorâmica com destaque para
Grand Place, Atomium, Catedral de São
Miguel e Manneken Pis, símbolo da cidade. Alojamento.

Amesterdão
Bruges
Bruxelas

3º Dia (Qui) – Bruxelas / Gante / Bruges
Partida para Gante e visita do centro histórico e Catedral de São Bavão. Continuação para Bruges, cidade medieval, e visita panorâmica: Basílica do Sangue, Praça
Buró, Praça Central, os românticos canais
e o Lago do Amor. Alojamento.

Roterdão, o maior porto da Europa; Delft, famosa pelas porcelanas; e Haia, capital administrativa da Holanda. Alojamento.
5º Dia (Sáb) – Amesterdão
Visita panorâmica: Moinho de Rembrant,
Bairro Sul, Praça dos Museus, Grande
Canal Amstel, Antigo Porto, Praça Damm
e passeio pelo centro histórico. Tarde
livre ou excursão opcional a Marken e
Volendam. Alojamento.
6º Dia (Dom) – Amesterdão
Dia livre. Alojamento.
✈ 7º Dia (Seg) – Amesterdão / Faro,
Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque
com destino a Portugal. Chegada. Fim
dos nossos serviços.

4º Dia (Sex) – Bruges / Roterdão /
Delft / Haia / Amesterdão
Viagem para Amesterdão com paragens em

Opção com Vale do Reno
7 D I AS

DES DE

7 DIAS

Datas de Partida
2020
Março
Abril
Maio
Junho
2021
Janeiro
Fevereiro

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

31
07,14,21,28
05,12,19,26

899€

Março

6º Dia (Dom) – Amesterdão / Vale
do Reno / Frankfurt
Saída para Boppard, cidade alemã
junto ao rio Reno e embarque num
cruzeiro até Sankt Goar. Passagem
por castelos, vinhas e rochedo Loreley. Continuação para Frankfurt.
Alojamento.

910€

✈ 7º Dia (Seg) – Frankfurt /
Faro, Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e
embarque com destino a Portugal. Chegada. Fim dos nossos
serviços.

07,14,21,28
04,11,18,25
01,08,15,22,29
06,13,20,27

Hoté is Pre visto s 4 H

03,17

Cidade

Hotel (Localização)

01,15,22,29

Bruxelas

Catalonia Brussels***sup (Centro)

Bruges

Velotel (Cidade) / Green Park***sup (Cidade)

02,09,16,23,30
12,16

DES D E

09,23

09,23

Amesterdão

Corendon (Cidade) / Park Inn City West (Cidade) / Holiday Inn Arena Towers (Cidade)

Frankfurt

Maritim (Centro)

Alterações de hotéis – consultar pág.32

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em
língua portuguesa;
• 6 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço buffet;
• Transfers de chegada e saída;
• Bagagem de porão (23kgs);
• Taxas municipais (city tax);
• Taxas de IVA;

• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 74€ / 95€
(suj. a alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva.

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Programa
Bélgica e Holanda
Bélgica e Holanda com Reno

Datas

Duplo

Single

Mar-20Out+23Mar’21

995 €

1.374 €

27Out-9Mar’21

899 €

1.169 €

Mar-20Out+23Mar’21

986 €

1.336 €

27Out-9Mar’21

910 €

1.172 €

Suplementos de Partida: 40€
Tarifa aérea base TAP cl.T; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line
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Bruxelas, Bruges, Roterdão, Haia, Amesterdão
Itinerário:
✈ 1º Dia (Ter) – Lisboa, Porto ou Faro
/ Bruxelas
Voo regular com destino a Bruxelas.
Transporte ao hotel. Às 19h30 reunião
com o guia na recepção do hotel. Alojamento.
2º Dia (Qua) – Bruxelas
Visita panorâmica com destaque para
Grand Place, Atomium, Catedral de São
Miguel e Manneken Pis, símbolo da cidade. Jantar e alojamento.
3º Dia (Qui) – Bruxelas / Gante / Bruges
Partida para Gante e visita do centro histórico e Catedral de São Bavão. Continuação para Bruges, cidade medieval, e visita panorâmica: Basílica do Sangue, Praça
Buró, Praça Central, os românticos canais
e o Lago do Amor. Jantar e alojamento.
4º Dia (Sex) – Bruges / Roterdão /
Delft / Haia / Amesterdão
Viagem para Amesterdão com para-

BÉLGICA E HOLANDA
MAIS INCLUÍDO

gens em Roterdão, o maior porto da Europa; Delft, famosa pelas porcelanas; e
Haia, capital administrativa da Holanda.
Alojamento.
5º Dia (Sáb) – Amesterdão
Visita panorâmica: Moinho de Rembrant,
Bairro Sul, Praça dos Museus, Grande
Canal Amstel, Antigo Porto, Praça Damm
Passeio pelo centro histórico e visita ao
Bairro Vermelho e Canais. Excursão a
Marken e Volendam. Alojamento.

Amesterdão
Bruges

6º Dia (Dom) – Amesterdão
Dia livre. Alojamento.

Bruxelas

✈ 7º Dia (Seg) – Amesterdão / Faro,
Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque
com destino a Portugal. Chegada. Fim
dos nossos serviços.

Opção com vale do reno
7 DIAS

3 Refei çõe s

6º Dia (Dom) – Amesterdão / Vale
do Reno / Frankfurt
Saída para Boppard, cidade alemã junto
ao rio Reno e embarque num cruzeiro
até Sankt Goar. Passagem por castelos,
vinhas e rochedo Loreley. Continuação
para Frankfurt. Jantar e alojamento.

DES DE

1.055€

✈ 7º Dia (Seg) – Frankfurt /
Faro, Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e
embarque com destino a Portugal. Chegada. Fim dos nossos
serviços.

7 D I AS

Datas de Partida
2020

Hotéis Pr e v i stos 4 H
Cidade

Março
Abril
Maio

Hotel (Localização)

Bruxelas

Catalonia Brussels***sup (Centro)

Bruges

Velotel (Cidade) / Green Park***sup (Cidade)

Amesterdão

Corendon (Cidade) / Park Inn City West (Cidade) / Holiday Inn Arena Towers (Cidade)

Frankfurt

Maritim (Centro)

DESDE

2 REF EIÇÕES

31
07,14,21,28
05,12,19,26

1.020€

Junho

02,09,16,23,30

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

07,14,21,28

Março

09,23

04,11,18,25
01,08,15,22,29
06,13,20,27
03,17
01,15,22,29

2021
Janeiro
Fevereiro

12,16
09,23

Alterações de hotéis – consultar pág.32

Preço s por pe ss oa de s de
Programa
Bélgica e Holanda
Bélgica e Holanda com Reno

Datas

Duplo

Single

Mar-20Out+23Mar’21

1.114 €

1.493 €

27Out-9Mar’21

1.020 €

1.288 €

Mar-20Out+23Mar’21

1.133 €

1.483 €

27Out-9Mar’21

1.055 €

1.319 €

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em
língua portuguesa;
• 6 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço buffet;
• Visita ao Bairro Vermelho e
Canais em Amesterdão;
• Excursão a Marken e Volendam;
• 2 ou 3 jantares;
• Transfers de chegada e saída;

•
•
•
•

Bagagem de porão (23kgs);
Taxas municipais (city tax);
Taxas de IVA;
Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 74€ / 95€
(suj. a alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva.

Suplementos de Partida: 40€
Tarifa aérea base TAP cl.T; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line
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D ES DE

PARIS E LONDRES

Duas
capitais

Datas de Partida
2020
Março
Abril
Maio
Junho
2021

Londres

Paris

29
05,12,19,26
03,10,17,24,31

Janeiro

10,24

Fevereiro

07,21

3º Dia (Ter) – Paris
Dia livre. Visita opcional ao Palácio e Jardins de Versailles. Alojamento.
Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo com guia
acompanhante em língua portuguesa;
• 5 ou 6 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço buffet;
• Transfers de chegada e saída;

•
•
•
•

Bagagem de porão (23kgs);
Taxas municipais (city tax);
Taxas de IVA;
Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 85€ / 90€
(suj. a alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva.

Opção Mais Incluído
• Visita ao Palácio e Jardins • Visita a Windsor em
de Versailles em Paris;
Londres

Hotéis Pr e v i stos 4 H
Hotel (Localização)

Paris

Mercure Porte Versailles Expo (Cidade) / Novotel Porte D’Orleáns (Cidade)

Londres

Britannia International (Cidade) / Hampton Hilton Ealing (Cidade)

Alterações de hotéis – consultar pág.32

Preç os por pe ss oa de s de

Paris-Londres
Londres-Paris

05,12,19,26

Março

07,21

02,09,16,23,30
06,13,20,27
04,11,18,25
01,15,29
13,20,27

Itinerário:

2º Dia (Seg) – Paris
Visita panorâmica: Champs Elysées,
Praça da Concórdia, Arco do Triunfo,
Ópera, Quartier Latin, Sorbonne, Panteão, Invalides, Escola Militar, Champs
de Mars. Tarde livre. Alojamento.

Programa

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

07,14,21,28

✈ 1º Dia (Dom) – Lisboa, Porto ou Faro
/ Paris
Voo regular com destino a Paris. Transporte ao hotel. Às 19h30 reunião com
o guia na recepção do hotel. Visita de
Paris iluminada. Alojamento.

Cidade

885€

6 D I AS

Datas

Programa base

Mar-18Out+21Mar’21

Com opção Mais
Incluído

Duplo Single Duplo

Single

952 € 1.297 € 1.106 €

1.450 €

25Out-7Mar’21

885 € 1.170 € 1.035 €

1.323 €

Mar-19Out+22Mar’21

1.076 € 1.493 € 1.230 €

1.646 €

26Out-8Mar’21

999 € 1.348 € 1.153 €

1.502 €

Suplementos de Partida: 40€
Tarifa aérea base TAP cl.T; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line
Notas:

• As travessias do Canal da Mancha poderão ser alteradas para ferry ou comboio de
acordo com a disponibilidade

anos
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4º Dia (Qua) – Paris / Calais / Dover
/ Londres
Saída para Calais e embarque em ferry*
cruzando o Canal da Mancha até Dover, e
daí por estrada até Londres. Alojamento.
5º Dia (Qui) – Londres
Visita panorâmica: Parlamento, Big Ben,
Abadia de Westminster, Trafalgar Square, Picadilly Circus, Regent Street e Palácio de Buckingham. Tarde livre. Visita
opcional a Windsor. Alojamento.
✈ 6º Dia (Sex) – Londres / Faro, Porto
ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque
com destino a Portugal. Chegada. Fim
dos nossos serviços.

LONDRES E PARIS
7

D ES DE

999€

D I AS

Datas de Partida
2020
Março

30

Abril
Maio
Junho
2021

06,13,20,27

Janeiro
Fevereiro

11,25

04,11,18,25

Julho

06,13,20,27

Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

03,10,17,24,31

Março

08,22

07,14,21,28
05,12,19,26
02,16,30
14,21,28

01,08,15,22,29

08,22

Itinerário:
✈ 1º Dia (Seg) – Lisboa, Porto ou Faro / Londres
Voo regular com destino a Londres. Transporte ao hotel. Às 19h30 reunião com o
guia na recepção do hotel. Alojamento.
2º Dia (Ter) – Londres
Visita panorâmica: Parlamento, Big Ben,
Abadia de Westminster, Trafalgar Square, Picadilly Circus, Regent Street e Palácio de Buckingham. Tarde livre. Visita
opcional a Windsor. Alojamento.
3º Dia (Qua) – Londres
Dia livre. Alojamento.
4º Dia (Qui) – Londres / Canal da Mancha / Paris
Saída para Folkestone* e embarque no comboio de alta velocidade “Le Shuttle”* através do

Eurotúnel até Calais. Continuação por estrada
até Paris. Visita de Paris iluminada. Alojamento.
5º Dia (Sex) – Paris
Visita panorâmica: Champs Elysées, Praça da Concórdia, Arco do Triunfo, Ópera,
Quartier Latin, Sorbonne, Panteão, Invalides,
Escola Militar, Champs de Mars. Tarde livre.
Visita opcional ao Palácio e Jardins de Versailles. Alojamento.
6º Dia (Sáb) – Paris
Dia livre. Alojamento.
✈ 7º Dia (Dom) – Paris / Faro, Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque
com destino a Portugal. Chegada. Fim
dos nossos serviços.
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Paris, Londres, Bruges, Amesterdão
Itinerário:
✈ 1º Dia (Dom) – Lisboa, Porto ou Faro
/ Paris
Voo regular com destino a Paris. Transporte ao hotel. Às 19h30 reunião com
o guia na recepção do hotel. Visita de
Paris iluminada. Alojamento.
2º Dia (Seg) – Paris
Visita panorâmica: Champs Elysées,
Praça da Concórdia, Arco do Triunfo,
Ópera, Quartier Latin, Sorbonne, Panteão, Invalides, Escola Militar, Champs
de Mars. Tarde livre. Alojamento.
3º Dia (Ter) – Paris
Dia livre. Visita opcional ao Palácio e Jardins de Versailles. Alojamento.
4º Dia (Qua) – Paris / Calais / Dover
/ Londres
Saída para Calais e embarque em ferry
cruzando o Canal da Mancha até Dover, e
daí por estrada até Londres. Alojamento.
5º Dia (Qui) – Londres
Visita panorâmica: Parlamento, Big Ben,
Abadia de Westminster, Trafalgar Squa-

PARIS, LONDRES
E AMESTERDÃO

re, Picadilly Circus, Regent Street e Palácio de Buckingham. Tarde livre. Visita
opcional a Windsor. Alojamento..
6º Dia (Sex) – Londres / Canal da Mancha
/ Bruges / Amesterdão
Saída para Folkestone e embarque no
comboio de alta velocidade “Le Shuttle”
através do Eurotúnel até Calais e daí por
estrada até Bruges, na Bélgica. Breve paragem e continuação para Amesterdão.
Alojamento.

Amesterdão
Londres

7º Dia (Sáb) – Amesterdão
Visita panorâmica: Moinho de Rembrant,
Bairro Sul, Praça dos Museus, Grande
Canal Amstel, Antigo Porto, Praça Damm
e passeio pelo centro histórico. Tarde
livre ou excursão opcional a Marken e
Volendam. Alojamento.

Paris

✈ 8º Dia (Dom) – Amesterdão / Faro,
Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque
com destino a Portugal. Chegada. Fim
dos nossos serviços.

Opção com vale do reno
9 DIAS

DES DE

8º Dia (Dom) – Amesterdão / Vale
do Reno / Frankfurt
Saída para Boppard, cidade alemã junto
ao rio Reno e embarque num cruzeiro
até Sankt Goar. Passagem por castelos,
vinhas e rochedo Loreley. Continuação
para Frankfurt. Alojamento. (J)

1.215€

✈ 9º Dia (Seg) – Frankfurt / Faro,
Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Datas de Partida

Opção Mais Incluído
• Visita ao Palácio e
Jardins de Versailles
em Paris;
• Visita a Windsor em
Londres

DESDE

8 DI AS

• Visita aos Canais e Bairro
Vermelho em Amesterdão;
• Excursão a Marken e
Volendam;
• 1 jantar em Frankfurt;

2020
Março
Abril
Maio

29
05,12,19,26
03,10,17,24,31

Hotéis Pr e v i stos 4 H
Hotel (Localização)

Paris

Mercure Porte Versailles Expo (Cidade) / Novotel Porte D’Orleáns (Cidade)

Londres

Britannia International (Cidade) / Hampton Hilton Ealing (Cidade

Amesterdão

Corendon (Cidade) / Park Inn City West (Cidade) / Holiday Inn Arena Towers (Cidade)

Frankfurt

Maritim (Centro)

Alterações de hotéis – consultar pág.32

Preço s por pe ss oa des de

8 Dias
9 Dias

Programa base

Com opção Mais
Incluído

Duplo

Single

Duplo

Single

Mar-18Out+21Mar’21

1.214 €

1.700 € 1.438 €

1.924 €

25Out-7Mar’21

1.099 €

1.478 € 1.321 €

1.702 €

Mar-18Out+21Mar’21

1.333 €

1.860 € 1.585 €

2.112 €

25Out-7Mar’21

1.215 €

1.633 € 1.464 €

1.885 €

Datas

Junho

07,14,21,28

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

05,12,19,26

Março

07,21

02,09,16,23,30
06,13,20,27
04,11,18,25
01,15,29
13,20,27

2021

Cidade

Programa

1.099€

Janeiro
Fevereiro

10,24
07,21

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em
língua portuguesa;
• 7 ou 8 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• Transfers de chegada e saída;
• Bagagem de porão (23kgs);
• Taxas municipais (city tax);
• Taxas de IVA;

• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 74€ / 95€
(suj. a alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva.

A opção Mais Incluído inclui os jantares (J) nos lugares indicados no itinerário
Suplementos de Partida: 40€
Tarifa aérea base TAP cl.T; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line
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Zurique, Lucerna, Vaduz, Innsbruck, Salzburgo, Viena

SUÍÇA
E ÁUSTRIA

Salzburgo
Innsbruck

Itinerário:
✈ 1º Dia (Seg) – Lisboa, Porto ou Faro
/ Zurique
Voo regular com destino a Zurique.
Transporte ao hotel. Às 19h30 reunião
com o guia na recepção do hotel. Alojamento.
2º Dia (Ter) – Zurique / Lucerna / Zurique
Excursão a Lucerna destacando a Ponte da Capela, a Torre da Água e o Leão
Moribundo. Tempo livre ou possibilidade de realizar opcionalmente o Tour
Alpino Klewenalp. Alojamento.

Vienna

Zurique

3º Dia (Qua) – Zurique / Vaduz / Innsbruck
Saída através dos Alpes até Vaduz,
capital do principado de Liechtenstein.
Tempo livre e continuação para Innsbruck, capital do Tirol. Visita panorâmica do centro histórico destacando o
telhado de ouro, a rua Maria Theresiam
e a Coluna de Santa Ana. À noite sugerimos um espectáculo de danças tirolesas com jantar. Alojamento (J)
4º Dia (Qui) – Innsbruck / Kitzbuhel /
Salzburgo
Saída para Kitzbuhel e visita de orientação

desta cidade medieval no coração do Tirol.
Continuação para Salzburgo e visita panorâmica: Jardins de Maribel, Domplatz, cemitério de São Pedro e casa natal de Mozart.
Alojamento.
5º Dia (Sex) – Salzburgo / Região dos
Lagos / Melk / Viena
Saída para Viena através da região dos
lagos com visita a Saint Wolfgang e Melk,
onde pode admirar a Abadia. Já em Viena,
visita panorâmica percorrendo a Ringstrasse com a Ópera, o Museu de Belas Artes, o
Parlamento, a Câmara Municipal, a Universidade, a Bolsa, a Igreja Votiva e o Palácio
Belvedere. Passagem pelo Prater e passeio pelo centro histórico peatonal até à
Catedral de Santo Estevão. Alojamento. (A)
6º Dia (Sáb) – Viena
Dia livre. Visita opcional à Ópera e Palácio Schoennbrun. Alojamento.
✈ 7º Dia (Dom) – Viena / Faro, Porto
ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque
com destino a Portugal. Chegada. Fim
dos nossos serviços.

Opção com Budapeste
9 D I AS

DES DE

7 DIAS

Datas de Partida
2020
Maio
Junho

Julho
Agosto
Setembro
Outubro

11,25

1.040€

DESDE

7º Dia (Dom) – Viena / Budapeste
Saída para Budapeste, a Rainha do
Danúbio, e visita panorâmica percorrendo as zonas de Buda e Peste,
o Bastião dos Pescadores, a Praça
dos Heróis e a Avenida Andrassy.
Alojamento. (A)

06,13,20
03,17,31

1.270€

✈ 8º Dia (Seg) – Budapeste
Dia livre. Visita opcional ao Parlamento e Basílica São Estevão. Alojamento.
✈ 9º Dia (Seg) – Budapeste / Faro,
Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

07,14,28
12

Hoté is Pre visto s 4 H

08,15,29

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em
língua portuguesa;
• 6 ou 8 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço buffet;
• Transfers de chegada e saída;
• Bagagem de porão (23kgs)

• Taxas municipais (city tax);
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 98€ (suj. a
alteração);
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva.

Cidade

Hotel (Localização)

Zurique

H+ Hotel Zurique (Centro)

Innsbruck

Alpinpark (Centro) / Alpotel (Cidade)

Salzburgo

Amedia Salzburg***sup (Centro)

Viena

Ananás (Centro) / Zeitgeist (Cidade) / Roomz Vienna Prater (Cidade)

Budapeste

Radisson Blu Beke (Centro) / Mercure Castle Hill (Cidade)

Alterações de hotéis – consultar pág.32

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Programa

Opção Mais Incluído
• Tour Alpino Klewenalp
• Visita à Ópera e Palácio
com fondue e teleférico
Schoenbrunn em Viena;
em Lucerna;
• Visita ao Parlamento e
• Espectáculo tirolês com
Basílica São Estevão
jantar em Innsbruck;
em Budapeste;
• 1 ou 2 refeições;

Datas

Programa base

Com opção Mais
Incluído

Duplo

Single

Duplo

Single

7 Dias

Mai-Out

1.040 €

1.314 € 1.257 €

1.531 €

9 Dias

Mai-Out

1.270 €

1.640 € 1.551 €

1.925 €

A opção Mais Incluído inclui os almoços (A) e jantares (J) nos lugares indicados no itinerário
Suplementos de Partida: 40€
Tarifa aérea base TAP cl.E; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line
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Munique, Neuschwanstein, Fussen, Rotemburgo,
Nuremberga, Erfurt, Leipzig, Berlim
Itinerário:
✈ 1º Dia (Qua) – Lisboa, Porto ou Faro /
Munique
Voo regular com destino a Munique. Transporte ao hotel. Às 19h30 reunião com o
guia na recepção do hotel. Alojamento.
2º Dia (Qui) – Munique
Visita panorâmica da capital da Baviera:
Catedral Nossa Senhora de Munique,
Neuhausser Strasse e a Marienplatz com
o seu famoso carrilhão. Alojamento (J)
3º Dia (Sex) – Munique - Castelo
Neuschwanstein e Fussen
Visita ao Castelo de Neuschwanstein mandado construir por Luis II da Baviera, o Rei Louco,
que inspirou Walt Disney na criação do castelo da Bela Adormecida. Almoço em Fussen e
tempo livre nesta cidade junto aos Alpes Alemães. Regresso a Munique. Alojamento.
4º Dia (Sáb) – Munique / Rotemburgo
/ Nuremberga
Saída para a Rota Romântica: breve paragem em Dinkkelsbuhl e visita de orientação de Rotemburgo, com almoço e tempo
livre. Alojamento em Nuremberga.

O MELHOR
DA ALEMANHA

5º Dia (Dom) – Nuremberga / Bamberga /
Erfurt
Visita panorâmica de Nuremberga, a antiga capital imperial da Alemanha com
destaque para o bairro antigo em excelente estado de conservação. Saída para
Erfurt, via Bamberga. Visita de orientação de Erfurt, uma das mais belas cidades medievais do país. Alojamento. (A)

Hamburgo

Berlim

6º Dia (Seg) – Erfurt / Leipzig / Berlim
Saída para Leipzig e visita de orientação
desta cidade muito conectada com a
vida de Johann Sebastian Bach. Continuação para Berlim. Alojamento.

Colónia
Frankfurt

Estugarda
Friburgo

Munique

7º Dia (Ter) – Berlim
Visita panorâmica destacando: Porta de Bradenburgo, Reichstag, Unter den Linden, Igreja
Memorial do Kaiser na Ku’Damm, Alexander
Platz, East Side Gallery e Memorial ao Muro
de Berlim. Resto de dia livre. Alojamento. (J)
✈ 8º Dia (Qua) – Berlim / Faro, Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque
com destino a Portugal. Chegada. Fim
dos nossos serviços.

Opção com Floresta Negra
1 1 DIAS

DES DE

4 Refei ç õ e s

1º Dia (Dom) – Lisboa, Porto ou Faro
/ Frankfurt
Voo regular com destino a Frankfurt.
Transporte ao hotel. Às 19h30 reunião
com o guia na recepção do hotel. Alojamento. (J)
2º Dia (Seg) – Frankfurt / Heidelberg
/ Friburgo
Saída para Heidelberg e visita de orientação da cidade universitária mais antiga
do país. Almoço. Continuação para Friburgo e visita panorâmica destacando a
Praça da Catedral com a “torre mais bela
da cristandade”. Alojamento.

1.475€

3º Dia (Ter) – Friburgo / Lago Titisee /
Sigmarien / Estugarda
Saída para Titisee, lago rodeado de frondosos bosques. Breve paragem e continuação para Sigmarien para admirar o
imponente Castelo Hohenzollern. Almoço e viagem para Estugarda. Alojamento.
4º Dia (Qua) – Estugarda / Ulm / Munique
Visita de orientação incluindo entrada
no Museu da Mercedes. Saída para Ulm
e breve visita da cidade berço de Albert
Einstein, que possui a catedral mais alta
do Mundo. Alojamento em Munique.
Continuação do programa base.

Hotéis Pr e v i stos 4 H
Hotel (Localização)

Frankfurt

Maritim*** (Centro)

Friburgo

Intercity***sup (Centro)*

Estugarda

Tulip Inn Stuttgart Sindelfingen***sup (Arredores)

Munique

Tulip Inn Munich Messe***sup (Cidade)

Erfurt

Mercure Altstadt (Centro)

Berlim

Intercity Haupbahnhof (Centro) / Maritim ProArte (Centro) / Maritim Berlin (Centro) / Andel´s by Vienna (Cidade)

*hotel não dispõem de ar condicionado; Alterações aos hotéis – consultar pág.32

Preço s por pe ss oa de s de
Datas

Datas de Partida

Julho

08,22
19

2020 – Programa de 8 Dias

Agosto
Setembro
Outubro
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

05,19

Maio

20

Junho

03,24

Maio

17,31

Junho

21

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário em classe económica;

Nuremberga Maritim (Centro)

Programa base

Com opção Mais
Incluído

Duplo

Single

Duplo

Single

8 Dias

Mai-Out

1.100 €

1.368 € 1.291 €

1.559 €

11 Dias

Mai-Out

1.475 €

1.865 € 1.727 €

2.120 €

1.100€

DESDE

2 Refeições

2020 – Programa de 11 Dias

Cidade

Programa

8 D I AS

• Circuito em autocarro de turismo com guia
acompanhante em língua portuguesa;
• 7 ou 10 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço buffet;
• 2 ou 4 refeições;
• Transfers de chegada e saída;
• Taxas municipais (city tax);

16
07,21

16
13
04,18

• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e
combustível – 103€ (suj. a alterações)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Bagagem de porão (consulte-nos);
• Despesas de reserva.

Opção Mais Incluído
• Visita ao Museu e campo
• Jantar numa cervejaria
de concentração de Schastípica em Munique;
senhausen em Berlim;
• Visita ao Castelo de
• Visita à Igreja de São
Heidelberg;
Tomás em Leipzig;
• 2 ou 3 refeições;

A opção Mais Incluído inclui os almoços (A) e jantares (J) nos lugares indicados no itinerário
Tarifa aérea base TAP cl.E; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line
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CIRCUITOS | 2020/2021
1959

2019

52

C i rc u i t o s E u r o p e u s C l á s s i c o s

Praga, Bratislava, Viena, Budapeste

CAPITAIS
DA EUROPA CENTRAL

Itinerário:
✈ 1º Dia (Ter) – Lisboa, Porto ou Faro
/ Praga
Voo regular com destino a Praga.
Transporte ao hotel. Às 19h30 reunião com o guia na recepção do
hotel. Alojamento.

Praga

2º Dia (Qua) – Praga
Visita panorâmica destacando a
Torre da Pólvora, a Praça Wenceslau, a Praça da Cidade Velha, a
Câmara Municipal com a sua torre
e o famoso relógio astronómico, o
bairro judeu e a Ponte Carlos. Tarde
livre. Alojamento.

Viena
Budapeste

3º Dia (Qui) – Praga
Dia livre. Visita opcional ao Bairro
do Castelo, Catedral de São Vito e
Ruela de Ouro. Alojamento.
4º Dia (Sex) – Praga / Bratislava /
Viena
Saída para Bratislava e visita de
orientação na capital eslovaca, antiga Presburgo, uma das cidades do
Império Austro-Húngaro. Continuação da viagem até Viena, capital da
Áustria. Visita panorâmica percorrendo a Ringstrasse com a Ópera, o
Museu de Belas Artes, o Parlamento, a Câmara Municipal, a Universi-

dade, a Bolsa, a Igreja Votiva e o
Palácio Belvedere. Passagem pelo
Prater e passeio pelo centro histórico até à Catedral de Santo Estevão.
Alojamento.
5º Dia (Sáb) – Viena
Dia livre. Visita opcional à Ópera e
Palácio Schoenbrunn. Alojamento.
6º Dia (Dom) – Viena / Budapeste
Saída para Budapeste, capital da
Hungria, conhecida como a Rainha
do Danúbio. É a cidade dos banhos,
da dança, da música, dos lendários
salões chá e cafés literários. Visita
panorâmica percorrendo as zonas
de Buda e Peste, o Bastião dos
Pescadores, a Praça dos Heróis e a
Avenida Andrassy. Alojamento.
7º Dia (Seg) – Budapeste
Dia livre. Visita opcional ao Parlamento e Basílica São Estevão.
Alojamento.
✈ 8º Dia (Ter) – Budapeste / Faro,
Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Hoté is Pre visto s 4 H

DES DE

8 DIAS

895€

Datas de Partida

Julho

07,14,21,28
04,11,18,25

2020
Abril
Maio
Junho

02,09,16,23,20

Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

05,19

Março

02,16

07,14,21,28
05,12,19,26

01,08,15,22,29
06,13,20,27
03,10,24
08,22,29

2021
Janeiro
Fevereiro

Cidade

Hotel (Localização)

Praga

Clarion Congress (Cidade) / Green Garden (Cidade)

Viena

Ananás (Centro) / Zeitgeist (Cidade) / Roomz Vienna Prater (Cidade)

Budapeste

Radisson Blu Beke (Centro) / Mercure Castle Hill (Cidade)

Alterações de hotéis – consultar pág.32

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Datas

Duplo

Single

Abr-20Out+30Mar’21

999 €

1.334 €

27Out-16Mar’21

895 €

1.151 €

Suplementos de Partida: 40€
Tarifa aérea base TAP cl.E; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line

02,16

• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 98€ (suj. a
alterações)

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o
itinerário em classe económica;

• Seguro de viagem

• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em língua
portuguesa;

Os preços não incluem:

• 7 noites em regime de alojamento e
pequeno-almoço buffet;

• Bagageiros nos hotéis;
• Bagagem de porão (consulte-nos);
• Despesas de reserva.

• Transfers de chegada e saída;
• Taxas municipais (city tax);
• Taxas de IVA;
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Praga, Bratislava, Viena, Budapeste

CAPITAIS DA EUROPA
CENTRAL MAIS INCLUÍDO

Itinerário:
✈ 1º Dia (Ter) – Lisboa, Porto ou Faro /
Praga
Voo regular com destino a Praga.
Transporte ao hotel. Às 19h30 reunião com o guia na recepção do
hotel. Alojamento.
2º Dia (Qua) – Praga
Visita panorâmica destacando a
Torre da Pólvora, a Praça Wenceslau, a Praça da Cidade Velha, a Câmara Municipal com a sua torre e o
famoso relógio astronómico, o bairro judeu e a Ponte Carlos. Jantar e
alojamento.
3º Dia (Qui) – Praga
Visita ao Bairro do Castelo, Catedral de São Vito e Ruela de Ouro.
Restante tempo livre. Alojamento.
4º Dia (Sex) – Praga / Bratislava /
Viena
Saída para Bratislava e tour de
orientação na capital eslovaca, antiga Presburgo, uma das cidades do
Império Austro-Húngaro. Almoço e
continuação da viagem até Viena,
capital da Áustria. Visita panorâmica percorrendo a Ringstrasse com
a Ópera, o Museu de Belas Artes,
o Parlamento, a Câmara Municipal,

a Universidade, a Bolsa, a Igreja
Votiva e o Palácio Belvedere. Passagem pelo Prater e passeio pelo
centro histórico até à Catedral de
Santo Estevão. Alojamento.

Praga

5º Dia (Sáb) – Viena
Visita à Ópera e Palácio de
Schoenbrunn. Restante tempo livre.
Alojamento.

Viena

6º Dia (Dom) – Viena / Budapeste
Saída para Budapeste, capital da
Hungria, conhecida como a Rainha
do Danúbio. É a cidade dos banhos,
da dança, da música, dos lendários
salões chá e cafés literários. Almoço e visita panorâmica percorrendo
as zonas de Buda e Peste, o Bastião
dos Pescadores, a Praça dos Heróis
e a Avenida Andrassy. Alojamento

Budapeste

7º Dia (Seg) – Budapeste
Visita ao Parlamento e Basílica
São Estevão. Restante tempo livre.
Alojamento.
✈ 8º Dia (Ter) – Budapeste / Faro,
Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Hotéis Pr e v i stos 4 H
Cidade

Hotel (Localização)

Praga

Clarion Congress (Cidade) / Green Garden (Cidade)

Viena

Ananás (Centro) / Zeitgeist (Cidade) / Roomz Vienna Prater (Cidade)

Budapeste

Radisson Blu Beke (Centro) / Mercure Castle Hill (Cidade)

8 D I AS

Alterações de hotéis – consultar pág.32

Datas de Partida

Preço s por pe ss oa de s de

2020

Datas

Duplo

Single

Abr-20Out+30Mar’21

1.204 €

1.539 €

27Out-16Mar’21

1.100 €

1.356 €

Suplementos de Partida: 40€
Tarifa aérea base TAP cl.E; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line

Abril
Maio
Junho
2021
Janeiro
Fevereiro

DESDE

3 Refeições

1.100€

07,14,21,28

02,09,16,23,20

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

05,19

Março

02,16

07,14,21,28
05,12,19,26

04,11,18,25
01,08,15,22,29
06,13,20,27
03,10,24
08,22,29

02,16

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em
língua portuguesa;
• 7 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço buffet;
• 3 refeições;
• Visita ao Bairro do Castelo, Catedral de São Vito e Ruela de Ouro
em Praga;
• Visita à Ópera e Palácio
Schoenbrunn em Viena;
• Visita ao Parlamento e Basílica
São Estevão em Budapeste;

•
•
•
•

Transfers de chegada e saída;
Taxas municipais (city tax);
Taxas de IVA;
Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 98€ (suj. a
alterações)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Bagagem de porão (consultenos);
• Despesas de reserva
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Berlim, Dresden, Praga, Bratislava, Viena
Itinerário:

GRANDES
CIDADES IMPERIAIS

✈ 1º Dia (Seg) – Lisboa, Porto ou Faro
/ Berlim
Voo regular com destino a Berlim. Transporte ao hotel. Às 19h30 reunião com o
guia na recepção do hotel. Alojamento.
2º Dia (Ter) – Berlim
Visita panorâmica destacando: Porta
de Bradenburgo, Reichstag, Unter den
Linden, Igreja Memorial do Kaiser na
Ku’Damm, Alexander Platz, East Side
Gallery e Memorial ao Muro de Berlim.
Resto de dia livre. Alojamento. (J)

Berlim

Praga

Viena

3º Dia (Qua) – Berlim / Dresden / Praga
Viagem para Dresden e visita de orientação nesta cidade cruelmente bombardeada durante a 2ª Guerra Mundial.
Continuação para Praga e visita panorâmica: Torre da Pólvora, Praça Wenceslau, Praça da Cidade Velha, Câmara
Municipal com a torre e o famoso relógio astronómico, bairro judeu e Ponte
Carlos. Alojamento. (J)

4º Dia (Qui) – Praga
Dia livre. Visita opcional ao Bairro do
Castelo, Catedral de São Vito e Ruela de
Ouro. Alojamento.
5º Dia (Sex) – Praga / Bratislava / Viena
Saída para Bratislava e visita de orientação
na capital eslovaca. Continuação para Viena e visita panorâmica percorrendo a Ringstrasse com a Ópera, o Museu de Belas
Artes, o Parlamento, a Câmara Municipal, a
Universidade, a Bolsa, a Igreja Votiva e o
Palácio Belvedere. Passagem pelo Prater
e passeio pelo centro histórico até à Catedral de Santo Estevão. Alojamento. (A)
6º Dia (Sáb) – Viena
Dia livre. Visita opcional à Ópera e Palácio Schoennbrun. Alojamento.
✈ 7º Dia (Dom) – Viena / Faro, Porto
ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque
com destino a Portugal. Chegada. Fim
dos nossos serviços.

Opção com Budapeste
9 DI AS

DESDE

7º Dia (Dom) – Viena / Budapeste
Saída para Budapeste, a Rainha do
Danúbio, e visita panorâmica percorrendo as zonas de Buda e Peste, o Bastião
dos Pescadores, a Praça dos Heróis e a
Avenida Andrassy. Alojamento. (A)
DES DE

7 DIAS

06,13,20,27
03,10,17,24,31

01,08,15,22,29

Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

04,18

Março

01,15,29

2020
06,13,20,27
04,11,18,25

05,12,19,26
02,16,30

✈ 9º Dia (Ter) – Budapeste / Faro,
Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

• Visita à Ópera e Palácio
Schoenbrunn em Viena;
• Visita ao Parlamento e
Basílica São Estevão em
Budapeste;
• 3 ou 4 refeições

14,21,28

01,15

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em
língua portuguesa;
• 6 ou 8 noites em regime de
alojamento e pequeno-almoço
buffet;
• Transfers de chegada e saída;
• Taxas municipais (city tax);
• Taxas de IVA;

• Visita ao Museu e Campo
de Concentração Sachsenhausen em Berlim;
• Visita ao Bairro do Castelo, Catedral de São Vito e
Ruela de Ouro em Praga;

07,14,21,28

2021
Janeiro
Fevereiro

✈ 8º Dia (Seg) – Budapeste
Dia livre. Visita opcional ao Parla-

mento e Basílica São Estevão. Alojamento.

Opção Mais Incluído

Julho

Datas de Partida

Abril
Maio
Junho

890€

1.085€

• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 98€ (suj. a
alterações)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Bagagem de porão (consultenos);
• Despesas de reserva

Hoté is Pre visto s 4 H
Cidade

Hotel (Localização)

Berlim

Intercity Haupbahnhof (Centro)/Andel’s by Vienna (Cidade)/Maritim ProArte (Centro)/Maritim Berlin (Centro)

Praga

Clarion Congress (Cidade) / Green Garden (Cidade)

Viena

Ananás (Centro) / Zeitgeist (Cidade) / Roomz Vienna Prater (Cidade)

Budapeste Radisson Blu Beke (Centro) / Mercure Castle Hill (Cidade)
Alterações de hotéis – consultar pág.32

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Programa

7 Dias
9 Dias

Datas

Programa base
Duplo

Single

Abr-19Out+29Mar’21

970 €

26Out-15Mar’21

890 €

Abr-19Out+29Mar’21
26Out-15Mar’21

Com opção Mais Incluído
Duplo

Single

1.236 €

1.178 €

1.445 €

1.134 €

1.095 €

1.343 €

1.195 €

1.562 €

1.472 €

1.839 €

1.085 €

1.408 €

1.360 €

1.685 €

A opção Mais Incluído inclui os almoços (A) e jantares (J) nos lugares indicados no itinerário
Suplementos de Partida: 40€
Tarifa aérea base TAP cl.E; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line
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Berlim, Poznan, Varsóvia, Czestochowa, Cracóvia
Itinerário:
✈ 1º Dia (Seg) – Lisboa, Porto ou Faro
/ Berlim
Voo regular com destino a Berlim. Transporte ao hotel. Às 19h30 reunião com o
guia na recepção do hotel. Alojamento.
2º Dia (Ter) – Berlim
Visita panorâmica destacando: Porta
de Bradenburgo, Reichstag, Unter den
Linden, Igreja Memorial do Kaiser na
Ku’Damm, Alexander Platz, East Side
Gallery e Memorial ao Muro de Berlim.
Resto de dia livre. Alojamento. (J)
3º Dia (Qua) – Berlim / Poznan /
Varsóvia
Saída para Poznan e visita de orientação
de uma das mais antigas cidades polacas.
O centro turístico é a Antiga Praça do Mercado com valiosos monumentos e museus.
Continuação para Varsóvia. Alojamento. (J)
4º Dia (Qui) – Varsóvia
Visita panorâmica com destaque para os
monumentos localizados em redor da
Rota Real, a Câmara Municipal e os locais

POLÓNIA
E AS CAPITAIS IMPERIAIS

das várias homenagens à 2ª Guerra Mundial. Tarde livre. Alojamento.
5º Dia (Sex) – Varsóvia / Czestochowa
/ Cracóvia
Partida para Czestochowa para visitar o
Mosteiro Jasna Gora da Virgem Negra.
Continuação para Cracóvia, que durante
500 anos foi a capital real da Polónia. O
Castelo de Cracóvia, as igrejas medievais, a cidade velha, o gueto judaico, o
mercado tradicional e as ruas dos palácios barrocos são alguns dos locais incluídos na visita panorâmica. Alojamento. (J)

Varsóvia
Berlim

Cracóvia

6º Dia (Sáb) – Cracóvia
Dia livre ou excursão opcional a Auschwitz e Minas de Sal de Wieliczka. Alojamento.
✈ 7º Dia (Dom) – Cracóvia / Faro, Porto
ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque
com destino a Portugal. Chegada. Fim
dos nossos serviços.

Opção com Budapeste
9 DIAS

DES DE

7º Dia (Dom) – Cracóvia / Budapeste
Saída para Budapeste, a Rainha do
Danúbio, e visita panorâmica percorrendo as zonas de Buda e Peste, o Bastião
dos Pescadores, a Praça dos Heróis e a
Avenida Andrassy. Alojamento. (A)
✈ 8º Dia (Seg) – Budapeste
Dia livre. Visita opcional ao

1.245€

Parlamento e Basílica São Estevão. Alojamento.
✈ 9º Dia (Ter) – Budapeste / Faro,
Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Datas de Partida

Opção Mais Incluído
• Visita ao Museu e Campo de Concentração
de Schasenhausen em
Berlim;
• Visita ao Campo de
Concentração de

Auschwitz e Minas de
Sal de Wieliczka;
• Visita ao Parlamento e
Basílica São Estevão
em Budapeste;
• 3 ou 4 refeições

2020
Abril
Maio

Hotéis Pr e v i stos 4 H
Cidade

Hotel (Localização)

Berlim

Intercity Haupbahnhof (Centro)/Andel’s by Vienna (Cidade)/Maritim ProArte (Centro)/Maritim Berlin (Centro)

Varsóvia

Novotel Centrum (Centro)

Cracóvia

Novotel Centrum (Centro)

Budapeste Radisson Blu Beke (Centro) / Mercure Castle Hill (Cidade)
Alterações aos hotéis – consultar pág.32

Preço s por pe ss oa de s de
Programa

Datas

Programa base

7 DI AS

Com opção Mais Incluído

Duplo

Single

Duplo

Single

7 Dias

Abr-Out

1.150 €

1.436 €

1.369 €

1.657 €

9 Dias

Abr-Out

1.245 €

1.632 €

1.530 €

1.921 €

27
04,18

1.150€

DESDE

Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

01,15,29
13,27
10,24,31
07,14,21
05

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe
económica;
• Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante
local em língua portuguesa;
• 6 ou 8 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço
buffet;
• Transfers de chegada e saída;
• Taxas municipais (city tax);
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 185€ / 98€
(suj. a alterações)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Bagagem de porão (consulte-nos);
• Despesas de reserva.

A opção Mais Incluído inclui os almoços (A) e jantares (J) nos lugares indicados no itinerário
Tarifas aéreas 7 Dias - base Lufthansa cl.W; 9 Dias - base TAP cl.E;
Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line
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Vilnius, Riga, Tallinn

PAÍSES
BÁLTICOS

Itinerário:
✈ 1º Dia (Qui) – Lisboa, Porto ou Faro
/ Vilnius
Voo regular com destino a Vilnius, via
cidade de ligação. Transporte ao hotel.
Às 19h30 reunião com o guia na recepção do hotel. Alojamento.
2º Dia (Sex) – Vilnius
Visita da capital da Lituânia: passeio
pelo centro histórico, parte baixa e alta
do Castelo com a Torre de Gediminas,
Catedral de Pedro e Paulo, Igreja de
Santa Ana, antiga Universidade (entrada) e a Capela com a Madona de Vilnius. Tarde livre ou excursão opcional a
Trakai. Alojamento.

Tallinn

Riga

Vilnius

3º Dia (Sáb) – Vilnius / Rundale / Riga
Saída para Siauliai e visita à Colina das
Cruzes, importante centro de peregrinação católica na Lituânia. Travessia da
fronteira com a Letónia e visita livre ao
Palácio de Rundale, antiga residência
dos Duques de Curlândia. Alojamento
em Riga.

cos: barroco, renascentista, neoclássico
e imperial. Destaque para a Igreja de
São Pedro e a Catedral. Tarde livre. Alojamento.
5º Dia (Seg) – Riga / Parnu / Tallinn
Saída para Parnu, famosa cidade balnear
da Estónia. Tempo livre e continuação
para Tallinn, considerada uma das jóias
do Báltico. Alojamento.
6º Dia (Ter) – Tallinn
Visita panorâmica da capital da Estónia:
Catedral de Alexander Nevski, Igreja
Niguliste e Câmara Municipal (entrada).
Tarde livre. Alojamento.
7º Dia (Qua) – Tallinn
Dia livre. Alojamento.
✈ 8º Dia (Qui) – Tallinn / Faro, Porto
ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque
com destino a Portugal. Chegada. Fim
dos nossos serviços.

4º Dia (Dom) – Riga
Visita panorâmica da capital da Letónia,
antiga cidade hanseática, cujos edifícios
possuem todos os estilos arquitectóni-

Opção com Helsínquia
9 D I AS
DES DE

8 DIAS

Datas de Partida

Julho
Agosto
Setembro

2020
Junho

1.205€
02,16,30
13
03

11

DESDE

7º Dia (Qua) – Tallinn / Helsínquia
Embarque em ferry para Helsinquia.
Visita panorâmica: Parque de Sibelius,
Praça do Senado, Casa Finlândia de
Alvar Aalto, Igreja Tempeulaikko e Rua
Mannerheim. Tarde livre. Alojamento.

1.340€

✈ 9º Dia (Sex) – Helsínquia / Faro,
Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

✈ 8º Dia (Qui) – Helsínquia
Dia livre. Alojamento.

Hoté is Pre visto s 4 H
Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em
classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante em língua portuguesa/espanhola;
• 7 ou 8 noites em regime de alojamento e pequeno
-almoço buffet;
• Transfers de chegada e saída;
• Taxas municipais (city tax);
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 149€
/ 134€ (suj. a alteração);
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• .Bagagem de porão (consulte-nos);
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva

Cidade

Hotel (Localização)

Vilnius

Crowne Plaza (Centro)

Riga

Bellevue Park (Cidade)

Tallinn

Park Inn Meriton (Centro)

Helsínquia

Scandic Park (Centro)

Alterações de hotéis – consultar pág.32

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Programa

Datas

Duplo

Single

8 Dias

Jun-Set

1.205 €

1.440 €

9 Dias

Jun-Set

1.340 €

1.720 €

8 Dias - Tarifa aérea base Lufthansa cl.S; 9 Dias – Tarifa aérea base Finnar cl.Q
Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line
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Vilnius, Riga, Tallinn, Helsínquia, São Petersburgo, Moscovo

BÁLTICO COMPLETO
COM RÚSSIA

Itinerário:
✈ 1º Dia (Qui) – Lisboa, Porto ou Faro
/ Vilnius
Voo regular com destino a Vilnius, via cidade de ligação. Transporte ao hotel. Às
19h30 reunião com o guia na recepção
do hotel. Alojamento.

7º Dia (Qua) – Tallinn / Helsínquia
Embarque em ferry para Helsinquia. Visita
panorâmica: Parque de Sibelius, Praça do
Senado, Casa Finlândia de Alvar Aalto,
Igreja Tempeulaikko e Rua Mannerheim.
Tarde livre. Alojamento.

2º Dia (Sex) – Vilnius
Visita da capital da Lituânia: passeio
pelo centro histórico, parte baixa e alta
do Castelo com a Torre de Gediminas,
Catedral de Pedro e Paulo, Igreja de
Santa Ana, antiga Universidade (entrada) e a Capela com a Madona de Vilnius. Tarde livre ou excursão opcional a
Trakai. Alojamento.

8º Dia (Qui) – Helsínquia / São Petersburgo
Saída manhã cedo em comboio para São
Petersburgo, ex-Leninegrado, apelidada
de “Veneza do Norte”. Alojamento.

3º Dia (Sáb) – Vilnius / Rundale / Riga
Saída para Siauliai e visita à Colina das
Cruzes, importante centro de peregrinação
católica na Lituânia. Travessia da fronteira
com a Letónia e visita livre ao Palácio de
Rundale, antiga residência dos Duques de
Curlândia. Alojamento em Riga.
4º Dia (Dom) – Riga
Visita panorâmica da capital da Letónia,
antiga cidade hanseática, cujos edifícios
possuem todos os estilos arquitectónicos:
barroco, renascentista, neoclássico e imperial. Destaque para a Igreja de São Pedro e a Catedral. Tarde livre. Alojamento.
5º Dia (Seg) – Riga / Parnu / Tallinn
Saída para Parnu, famosa cidade balnear
da Estónia. Tempo livre e continuação
para Tallinn, considerada uma das jóias
do Báltico. Alojamento.
6º Dia (Ter) – Tallinn
Visita panorâmica da capital da Estónia:
Catedral de Alexander Nevski, Igreja
Niguliste e Câmara Municipal (entrada).
Tarde livre. Alojamento.

São Petersburgo
Tallinn

Riga

9º Dia (Sex) – São Petersburgo
Visita panorâmica do centro: Praça dos
Palácios, Praça e Catedral São Isaac,
Fortaleza Pedro e Paulo, principais avenidas e Museu Hermitage. Alojamento.

Moscovo

Vilnius

10º Dia (Sáb) – São Petersburgo
Dia livre. Sugerimos excursão opcional
ao Palácio Petrodvoretz. Alojamento.
11º Dia (Dom) – São Petersburgo / Moscovo
Transporte à estação e embarque em
comboio para Moscovo. Transporte ao hotel e alojamento.
12º Dia (Seg) – Moscovo
Visita panorâmica da “Mãe Rússia”: Universidade, Teatro Bolshoi, Praça Vermelha e Catedral São Basílio e Museu de
História. Entrada no famoso Metro de
Moscovo, ”O Palácio Subterrâneo”. Alojamento.
13º Dia (Ter) – Moscovo
Visita ao recinto amuralhado do Kremlin,
antiga residência dos czares russos, e
actualmente o centro da Presidência.
Tarde livre. Alojamento.
✈ 14º Dia (Qua) – Moscovo / Faro, Porto
ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque
com destino a Portugal. Chegada. Fim
dos nossos serviços.

Hotéis Pr e v i stos 4 H
Cidade

Hotel (Localização)

Vilnius

Crowne Plaza (Centro)

Riga

Bellevue Park (Cidade)

Tallinn

Park Inn Meriton (Centro)

Helsínquia

Scandic Park (Centro)

São Petersburgo

Ambassador (Centro)

Moscovo

Golden Ring (Centro)

Alterações aos hotéis – consultar pág.32

Preç os por pe ss oa de s de
Datas

Duplo

Single

Jun-Set

2.120 €

2.744 €

Tarifa aérea base Finnair cl.Q - Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas
on-line

1 4 DI AS

Datas de Partida
2020
Junho

2.120€

DESDE

Julho

02,16,30

Agosto
Setembro

13
03

11

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante em
língua portuguesa/espanhola;
• 13 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço buffet;
• Comboio Helsínquia / São Petersburgo / Moscovo em classe
turística;
• Transfers de chegada e saída;
• Taxas municipais (city tax);
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 145€ (suj. a
alteração);
• Seguro de viagem (com cláusulas obrigatórias para visto da
Rússia)
Os preços não incluem:
• Bagageiros nos hotéis;
• Bagagem de porão (consulte-nos);
• Visto para a Rússia
• Despesas de reserva
Nota:
• Passaporte obrigatório
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Bergen, Fiordes, Alesund, Lillehamer, Oslo

FIORDES
DA NORUEGA

Itinerário:
✈ 1º Dia (Dom) – Lisboa, Porto ou Faro /
Bergen
Voo regular com destino a Bergen, via
cidade de ligação. Transporte ao hotel.
Às 19h30 reunião com o guia na recepção do hotel. Alojamento.

Alesund

2º Dia (Seg) – Bergen
Visita panorâmica da cidade, porta de
entrada para os fiordes, que inclui a parte antiga e as casas hanseáticas. Tarde
livre. Alojamento.

Loen

Bergen

3º Dia (Ter) – Bergen / Loen (Região
dos Fiordes)
Passeio opcional no comboio mais famoso
da Escandinávia - o Flamsbana, que durante um percurso de 20km o levará por
surpreendentes paisagens de montanhas
e cascatas. Cruzeiro pelo Sognefjord – o
fiorde dos sonhos. Jantar e alojamento na
região dos Fiordes.

Oslo

4º Dia (Qua) – Loen / Briksdal /
Geiranger / Alesund
Dia dedicado a percorrer esta região
incluindo visita ao Glaciar de Briksdal e

cruzeiro (50m) no Fiorde de Geiranger.
Alojamento em Alesund.
5º Dia (Qui) – Alesund / Lillehamer /
Oslo
Viagem para Lillehammer, através das
terras Troll, do Vale de Romsdal e das
povoações de Otta e Dombas. Visita às
pistas de ski da cidade que foi sede dos
Jogos Olímpicos de Inverno de 1994.
Continuação para Oslo. Alojamento.
6º Dia (Sex) – Oslo
Visita panorâmica da capital da Noruega:
Parque Frogner emoldurado pelas esculturas de Gustav Vigeland; avenida KarlJohans, Câmara Municipal, Palácio Real.
Tarde livre. Alojamento.
✈ 7º Dia (Sáb) – Oslo / Faro, Porto ou
Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque
com destino a Portugal. Chegada. Fim
dos nossos serviços.

Opção com Copenhaga
9 DI AS

7 DIAS

1

DES DE

Refei çõe s

1.495€

Datas de Partida
2020 – Programa de 7 Dias
Maio

31

Junho

07,14,21,28

2020 – Programa de 9 Dias
29
Maio
05,12,19,26
Junho

Julho
Agosto
Setembro

05,12,19,26

Julho

03,10,17,24,31

Agosto
Setembro

07,14,21,28
04,11

• Taxas de aeroporto, segurança e
combustível – 143€ / 131€ (suj. a
alteração)
• Seguro de viagem

• 6 ou 8 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço buffet;
• 1 jantar;
• Taxas municipais (city tax);
• Transfers de chegada e saída;

Os preços não incluem:
•
•
•
•

Bebidas à refeição;
Bagageiros nos hotéis;
Bagagem de porão (consulte-nos);
Despesas de reserva

Opção Mais Incluído
• Funicular até ao Monte
Floyen em Bergen;
• Viagem no comboio
Flamsbana;

DESDE

1º Dia (Sex) – Lisboa, Porto ou Faro
/ Copenhaga
Voo regular com destino a Copenhaga.
Transporte ao hotel. Às 19h30 reunião
com o guia na recepção. Alojamento.
2º Dia (Sáb) – Copenhaga
Visita panorâmica da capital da Dinamarca:
Parlamento, Praça da Câmara Municipal,

1.975€

Palácio Christianborg e a Pequena Sereia
(estátua em memória de Hans Christian
Andersen, símbolo da cidade). Resto de dia
livre. Alojamento.
✈ 3º Dia (Dom) – Copenhaga / Bergen
Transporte ao aeroporto e voo para Bergen. Transporte ao hotel. Alojamento. Continuação do programa base.

06,13

• Taxas de IVA;

• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em língua
portuguesa/espanhola;

R e f e i ção

02,09,16,23,30

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com
itinerário em classe económica;

1

• Visita aos Museus Barco
Polar Fram e Barcos Vikings em Oslo;

Hoté is Pre visto s 4 H
Cidade

Hotel (Localização)

Copenhaga

Scandic Webers (Centro)

Bergen

Scandic Neptun (Centro)

Fiordes

Loenfjord (Loen)

Alesund

Scandic Alesund (Centro)

Oslo

Scandic Solli (Centro)

Alterações de hotéis – consultar pág.32

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Programa

Datas

Programa base

Com opção Mais Incluído

Duplo

Single

Duplo

Single

7 Dias

Mai-Set

1.495 €

1.921 €

1.642 €

2.069 €

9 Dias

Mai-Set

1.975 €

2.554 €

2.118 €

2.702 €

Suplementos de Partida: 40€
Tarifas aéreas: 7 Dias base Finnair cl.O; 9 Dias base Tap cl.E + doméstico SK cl.U
Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line
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Bergen, Fiordes, Alesund, Lillehamer, Oslo, Karlstad,
Estocolmo

ESCANDINÁVIA
E FIORDES

Itinerário:
✈ 1º Dia (Dom) – Lisboa, Porto ou Faro
/ Bergen
Voo regular com destino a Bergen, via
cidade de ligação. Transporte ao hotel.
Às 19h30 reunião com o guia na recepção do hotel. Alojamento.
2º Dia (Seg) – Bergen
Visita panorâmica da cidade, porta de entrada
para os fiordes, que inclui a parte antiga e as
casas hanseáticas. Tarde livre. Alojamento.
3º Dia (Ter) – Bergen / Loen (Região
dos Fiordes)
Passeio opcional no comboio mais famoso da
Escandinávia - o Flamsbana, que durante um
percurso de 20km o levará por surpreendentes paisagens de montanhas e cascatas. Cruzeiro pelo Sognefjord – o fiorde dos sonhos.
Jantar e alojamento na região dos Fiordes.
4º Dia (Qua) – Loen / Briksdal /
Geiranger / Alesund
Dia dedicado a percorrer esta região
incluindo visita ao Glaciar de Briksdal e
cruzeiro (50m) no Fiorde de Geiranger.
Alojamento em Alesund.
5º Dia (Qui) – Alesund / Lillehamer /
Oslo
Viagem para Lillehammer, através das

terras Troll, do Vale de Romsdal e das
povoações de Otta e Dombas. Visita às
pistas de ski da cidade que foi sede dos
Jogos Olímpicos de Inverno de 1994.
Continuação para Oslo. Alojamento.
6º Dia (Sex) – Oslo
Visita panorâmica da capital da Noruega:
Parque Frogner emoldurado pelas esculturas de Gustav Vigeland; avenida KarlJohans, Câmara Municipal, Palácio Real.
Tarde livre. Alojamento.

Alesund

Loen

Bergen
Estocolmo

Oslo

7º Dia (Sáb) – Oslo / Karlstad / Estocolmo
Saída para Estocolmo, via Karlstad. A capita
sueca é formada por 14 ilhas, cada uma das
quais com características de bairro. Pelas
vias fluviais circulam barcos de recreio e
enormes ferries que atravessam o Báltico.
8º Dia (Dom) – Estocolmo
Visita panorâmica: o burgo antigo (Gamla
Stan) e as suas ruas de época medieval
onde se encontram o Palácio Real e a
Catedral. Tarde livre. Alojamento.
✈ 9º Dia (Seg) – Estocolmo / Faro,
Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque
com destino a Portugal. Chegada. Fim
dos nossos serviços.

Opção com Copenhaga
9 DIAS

1

Refei ção

DES DE

1º Dia (Sex) – Lisboa, Porto ou Faro
/ Copenhaga
Voo regular com destino a Copenhaga.
Transporte ao hotel. Às 19h30 reunião
com o guia na recepção. Alojamento.
2º Dia (Sáb) – Copenhaga
Visita panorâmica da capital da Dinamarca:
Parlamento, Praça da Câmara Municipal,

2.250€

Palácio Christianborg e a Pequena Sereia
(estátua em memória de Hans Christian
Andersen, símbolo da cidade). Resto de dia
livre. Alojamento.
✈ 3º Dia (Dom) – Copenhaga / Bergen
Transporte ao aeroporto e voo para Bergen. Transporte ao hotel. Alojamento. Continuação do programa base.

Hotéis Pr e v i stos 4 H
Cidade

Hotel (Localização)

Copenhaga

Scandic Webers (Centro)

Bergen

Scandic Neptun (Centro)

Fiordes

Loenfjord (Loen)

Alesund

Scandic Alesund (Centro)

Oslo

Scandic Solli (Centro)

Estocolmo

Scandic Malmen (Centro)

Preço s por pe ss oa de s de
Datas

Programa base

1

R e f e i ção

Com opção Mais Incluído

Duplo

Single

Duplo

Single

9 Dias

Mai-Set

1.765 €

2.313 €

1.973 €

2.523 €

11 Dias

Mai-Set

2.250 €

2.955 €

2.457 €

3.165 €

Suplementos de Partida: 40€
Tarifas aéreas: 9 Dias base Finnair cl.O; 11 Dias base Tap cl.E + doméstico SK cl.U
Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line

DESDE

1.765€

Junho

07,14,21,28

Julho
Agosto
Setembro

05,12,19,26

2020 – Programa de 11 Dias

Julho

03,10,17,24,31

Maio

29

07,14,21,28

Junho

05,12,19,26

Agosto
Setembro

Datas de Partida
2020 – Programa de 9 Dias
Maio

31

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário em classe económica
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em
língua portuguesa/espanhola;
• 8 ou 10 noites em regime de
alojamento e pequeno-almoço
buffet;
• 1 jantar;
• Transfers de chegada e saída;

Alterações de hotéis – consultar pág.32

Programa

9 DI AS

02,09,16,23,30
06,13

04,11

• Taxas municipais (city tax);
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 146€ /
134€ (suj. a alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Bagagem de porão (consulte-nos);
• Despesas de reserva.

Opção Mais Incluído
• Funicular até ao Monte
Floyen em Bergen;
• Viagem no comboio
Flamsbana;
• Visita aos Museus Barco

Polar Fram e Barcos Vikings em Oslo
• Visita ao Museu Wasa
e Câmara Municipal em
Estocolmo;

anos
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Zagreb, Plitvice, Zadar, Sibenik, Trogir, Split,
Medjugorje, Mostar, Dubrovnik

CROÁCIA
E BÓSNIA

Itinerário:
✈ 1º Dia (Dom) – Lisboa ou Porto / Zagreb
Voo regular com destino a Zagreb, via
cidade de ligação. Transporte ao hotel.
Às 19h30 reunião com o guia na recepção. Alojamento.
2º Dia (Seg) – Zagreb
Visita panorâmica: Catedral com o Palácio do Bispo, Igreja São Marcos, Teatro Nacional, Cidade Alta com edifícios
barrocos, centro histórico composto
pelo Kaptol, o centro da igreja católica;
Gradec, o Parlamento e centro administrativo; e a Cidade Baixa, o coração
comercial da cidade. Alojamento.

Zagreb

Zadar
Split

Dubrovnik

3º Dia (Ter) – Zagreb / Plitvice / Zadar
Partida para o Parque Nacional de Plitvice.
Caminhada e passeio de barco no Lago
Kojiak. Continuação para Zadar, e visita a
pé do centro: Igreja de São Donato, Catedral de Santa Anastácia (exterior) e Praça
dos Poços. Jantar e alojamento.
4º Dia (Qua) – Zadar / Sibenik / Trogir /
Split
Partida para Sibenik, onde destacamos a Catedral de Santiago; e Trogir,
com tempo livre para visitar sua catedral. Viagem para Split e passeio pela
cidade que se desenvolveu dentro

das muralhas do Palácio de Diocleciano. A visita inclui entrada nos sótãos
do palácio, Templo de Júpiter e Catedral. Jantar e alojamento.
5º Dia (Qui) – Split / Medjugorje / Mostar
/ Dubrovnik
Viagem para a Bósnia-Herzegovina. Primeira paragem em Medjugorje, o maior
centro de peregrinação nos Balcãs. Breve tempo livre. Continuação para Mostar, reconhecida pela emblemática Stari
Most, a ponte medieval de um só arco.
Visita panorâmica da cidade, incluindo
o Museu da Ponte Velha e Koski Mehmed-Pasha. Tempo livre e partida para
Dubrovnik. Alojamento.
6º Dia (Sex) – Dubrovnik
Visita a pé do centro medieval da Pérola
do Adriático, com entradas incluídas no
Mosteiro Franciscano com uma das farmácias mais antigas da Europa, Mosteiro
Dominicano, Palácio do Reitor e Catedral.
Tarde livre. Alojamento.
✈ 7º Dia (Sáb) – Dubrovnik / Lisboa
ou Porto
Transporte para o aeroporto e embarque
com destino a Portugal. Chegada. Fim
dos nossos serviços.

Opção com Montenegro
7 DIAS

DES DE

2 Refei çõe s

1.410€

Datas de Partida

Julho

12,26
09,23

2020

Agosto
Setembro
Outubro

Maio

10,17,31

Junho

14,28

06,13,20,27
04,18

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em
classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante em língua portuguesa/espanhola;
• 6 ou 7 noites em regime de alojamento e pequeno
-almoço buffet;
• 2 refeições;
• Transfers de chegada e saída;
• Taxas municipais (city tax);
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 197€
(suj. a alteração);
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas à refeição;
• Bagageiros nos hotéis;
• Bagagem de porão (consulte-nos);
• Despesas de reserva
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8 D I AS

2 Refeições

7º Dia (Sáb) – Dubrovnik / Kotor /
Dubrovnik
Viagem para Montenegro, acompanhando o fiorde até chegar a Kotor.
Visita da catedral e continuação para
Budva, cidade medieval de estreitas
ruelas e edifícios religiosos. Regresso

DESDE

1.610€

a Dubrovnik atravessando parte do
fiorde em ferry. Alojamento.
8º Dia (Dom) – Dubrovnik / Porto
ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal. Chegada.
Fim dos nossos serviços.

Hoté is Pre visto s 4 H
Cidade

Hotel (Localização)

Zagreb

International (Centro)

Zadar

Kolovare (Centro)

Split

President (Centro)

Dubrovnik

Grand Hotel Park (Babin Kuk)

Alterações de hotéis – consultar pág.32

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Programa

Datas

Duplo

Single

Croácia e Bósnia

Mai-Out

1.410 €

1.776 €

Croácia, Bósnia e Montenegro

Mai-Out

1.610 €

2.064 €

Suplementos de Partida: 40€
Tarifas aérea base Croatia cl.S; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas
on-line
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Liubliana, Zagreb, Plitvice, Zadar, Sibenik, Trogir, Split,
Medjurgorje, Mostar, Dubrovnik

CROÁCIA, BÓSNIA
E ESLOVÉNIA

Itinerário:
✈ 1º Dia (Sáb) – Lisboa ou Porto / Liubliana
Voo regular com destino a Liubliana, via
cidade de ligação. Transporte ao hotel.
Às 19h30 reunião com o guia na recepção. Alojamento.
2º Dia (Dom) – Liubliana / Zagreb
Manhã livre. Pelas 14h00 (aproximadamente), visita panorâmica a pé do centro
histórico da capital da Eslovénia, onde se
destaca a Catedral, a Ponte dos Dragões
e o conjunto de edifícios modernistas de
Joze Plecnik. Viagem para Zagreb, capital
da Croácia. Alojamento.
3º Dia (Seg) – Zagreb
Visita panorâmica: Catedral com o Palácio
do Bispo, Igreja São Marcos, Teatro Nacional, Cidade Alta com edifícios barrocos, centro histórico composto pelo Kaptol, o centro
da igreja católica; Gradec, o Parlamento e
centro administrativo; e a Cidade Baixa, o
coração comercial da cidade. Alojamento.
4º Dia (Ter) – Zagreb / Plitvice / Zadar
Partida para o Parque Nacional de Plitvice.
Caminhada e passeio de barco no Lago Kojiak. Continuação para Zadar, e visita a pé do
centro: Igreja de São Donato, Catedral de
Santa Anastácia (exterior) e Praça dos Poços.
Jantar e alojamento.
5º Dia (Qua) – Zadar / Sibenik / Trogir / Split

Catedral de Santiago; e Trogir, com tempo livre para visitar sua catedral. Viagem
para Split e passeio pela cidade que se
desenvolveu dentro das muralhas do
Palácio de Diocleciano. A visita inclui entrada nos sótãos do palácio, Templo de
Júpiter e Catedral. Jantar e alojamento.

Lubliana
Zagreb

6º Dia (Qui) – Split / Medjugorje / Mostar /
Dubrovnik
Viagem para a Bósnia-Herzegovina. Primeira paragem em Medjugorje, o maior centro
de peregrinação nos Balcãs. Breve tempo
livre. Continuação para Mostar, reconhecida pela emblemática Stari Most, a ponte
medieval de um só arco. Visita panorâmica
da cidade, incluindo o Museu da Ponte Velha e Koski Mehmed-Pasha. Tempo livre e
partida para Dubrovnik. Alojamento.

Zadar
Split

Dubrovnik

7º Dia (Sex) – Dubrovnik
Visita a pé do centro medieval da Pérola do
Adriático, com entradas incluídas no Mosteiro Franciscano com uma das farmácias
mais antigas da Europa, Mosteiro Dominicano, Palácio do Reitor e Catedral. Tarde livre.
Alojamento.
✈ 8º Dia (Sáb) – Dubrovnik / Lisboa ou
Porto
Transporte para o aeroporto e embarque
com destino a Portugal. Chegada. Fim dos
nossos serviços.

Partida para Sibenik, onde destacamos a

Opção com Montenegro
9 DIAS

2 Refeiç õe s

8º Dia (Sáb) – Dubrovnik / Kotor /
Dubrovnik
Viagem para Montenegro, acompanhando o fiorde até chegar a Kotor.
Visita da catedral e continuação para
Budva, cidade medieval de estreitas
ruelas e edifícios religiosos. Regresso

DES DE

1.765€

2 Refeições

a Dubrovnik atravessando parte do
fiorde em ferry. Alojamento.

Datas de Partida

9 º Dia (Dom) – Dubrovnik / Porto
ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal. Chegada.
Fim dos nossos serviços.

2020

Hotéis Pr e v i stos 4 H
Cidade

Hotel (Localização)

Liubliana

Radisson Blu (Cidade)

Zagreb

International (Centro)

Zadar

Kolovare (Centro)

Split

President (Centro)

Dubrovnik

Grand Hotel Park (Babin Kuk)

Alterações de hotéis – consultar pág.32

Preç os por pe ss oa de s de
Programa

8 DI AS

Datas

Duplo

Single

Croácia, Bósnia e Eslovénia

Mai-Out

1.565 €

1.965 €

Croácia, Bósnia, Eslovénia e Montenegro

Mai-Out

1.765 €

2.254 €

Maio

09,16,30

Junho

13,27

DESDE

1.565€

Julho

11,25

Agosto
Setembro
Outubro

08,22
05,12,19,26
03,17

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe
económica;
• Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante
em língua portuguesa/espanhola;
• 7 ou 8 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço
buffet;
• 2 refeições;
• Transfers de chegada e saída;
• Taxas municipais (city tax);
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 186€ (suj. a
alteração);
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Bagagem de porão (consulte-nos);
• Despesas de reserva.

Suplementos de Partida: 40€
Tarifas aérea base Lufthansa cl.W; Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas
on-line
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Circuitos
Europeus
Seleção
Malta – Itália – Reino Unido
Europa Central e de Leste
Balcãs – Escandinávia – Báltico
Rússia – Cáucaso

66

À Descoberta de Malta

67

Sicília e Malta

68

Sul de Itália com Sicília

69

Fantasia Siciliana

70

Itália - Jóias de Puglia

71

Cores da Sardenha com extensão à Córsega

72

As Dolomitas e o Tirol Italiano

73

Grandes Lagos Italianos

74

Suíça – O País dos Alpes

75

Alsácia e Floresta Negra

76

Clássico Inglaterra e Escócia

77

O Melhor de Inglaterra e Escócia

78

Tesouros da Escócia

79

Sabores da Irlanda com extensão à Irlanda do Norte

80

Croácia Fabulosa

81

Balcãs “Express”

82

Grande Circuito dos Balcãs

84

Roménia e Bulgária

85

Polónia Completa

86

Báltico com Bielorrússia

87

Essência do Mar Báltico

88

Ucrânia Clássica com extensão à Polónia

89

Rota do Czar

90

Rússia com Tartaristão

91

Sinfonia Russa com extensão ao Anel Dourado

92

Segredos do Cáucaso

93

Lapónia, Ilhas Lofoten e Cabo Norte

94

Noruega - Ilhas Lofoten, Sami & Vikings

95

Noruega – Fiordes e Púlpito

96

Islândia “Express”

97

Islândia – Terra do Gelo e do Fogo

Estes circuitos são contratados pela Lusanova, mas operados pelos nossos
parceiros locais, selecionados e avaliados anualmente pelos nossos gestores de produto.
Com partidas garantidas e com mais refeições e visitas incluídas, tratam-se de
itinerários mais inclusivos e selecionados, para quem já conhece a Europa,
mas procura conhecer em pormenor regiões menos percorridas e experiências mais autênticas.
São circuitos acompanhados por guias especializados que o podem
aconselhar desde o ínicio até ao fim do itinerário.
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A SABER
Circuitos Garantidos / Guias acompanhantes
Todos os circuitos e datas têm partidas garantidas. Os circuitos são operados maioritariamente por um guia acompanhante em língua espanhola e/ou portuguesa quando
indicado. Dependendo da nacionalidade dos passageiros, podem ser guiados de forma
bilingue. Os guias locais são em língua espanhola.
Documentação / Check-in
Quando receber a sua documentação, confira os bilhetes de avião, vouchers, itinerário,
telefones de emergência e a listagem de hotéis previstos. É recomendável que efectue
o check-in on-line até 24h antes dos voos. No dia da viagem apresente-se no balcão de
check-in da companhia aérea no mínimo 2h30 antes da partida do voo. A Lusanova não
se responsabiliza pela realização do check-in on-line.
Transporte aéreo
Os preços estão baseados em classe económica, cujas subclasses (letras) estão indicadas; se por falta de disponibilidade não for possível confirmar esta subclasse prevista,
será oferecida a melhor alternativa possível e respectivo suplemento. As tarifas aéreas
e taxas de aeroporto são dinâmicas pelo que deverá sempre reconfirmar o valor dos
suplementos e taxas correspondentes a cada subclasse e consultar o nosso sistema de
reservas on-line.
Bagagem
A bagagem é pessoal e da responsabilidade do passageiro. As companhias aéreas,
regra geral, estão a retirar a gratuidade do transporte da mala de porão. Em casos em
que este serviço não esteja incluído, e se pretender levar bagagem de porão, solicitenos o valor extra a pagar antes da emissão do bilhete. Não deve colocar neste tipo de
bagagem medicamentos, documentos, objectos indispensáveis e/ou de valor elevado.
O espaço na bagageira dos autocarros é limitado a 1 mala por pessoa com um peso médio de 20 quilos. O serviço de bagageiros, regra geral, não está incluído. Recomendamos que leve roupa e calçado confortável (algumas visitas são realizadas a pé) e para
visitas a templos religiosos, alguma discrição. Não abandone a sua bagagem de mão
nos restaurantes e/ou recepção dos hotéis.
Transfers
À chegada ao aeroporto de destino, após recolher a sua bagagem, dirija-se para o hall
de chegadas e procure o transferista que aguarda com uma placa com o seu nome ou
logotipo Lusanova. O transferista transportá-lo-á ao hotel previsto; não sendo ele o
guia que acompanha o grupo, apenas terá a informação do hotel em que ficará alojado
nessa noite. Os transfers não estão incluídos nas seguintes situações: voos de/para
aeroportos secundários; hotéis reservados directamente pelo passageiro ou, em alguns
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casos, se comprar noites extra pré ou pós circuito. Importante: se perder um voo de
conexão ou se o voo for alterado contacte o telefone de emergência indicado na sua
documentação. Não nos responsabilizamos pelos serviços de transfers em que não
nos comunicaram os atrasos ou mudança de voos. Se a sua bagagem demorar a sair, e
se viajar acompanhado, uma das pessoas deverá sair para avisar o transferista ou, em
alternativa, contactar o número de emergência. Em virtude dos passageiros viajarem
em voos diferentes, e nos casos em que os horários de chegada sejam similares, os
transfers são efectuados de forma colectiva pelo que é normal que possa existir algum
tempo de espera.
Visitas Panorâmicas
Nas principais cidades incluímos uma visita panorâmica com guia local. Nas cidades
de menor dimensão o guia dará informação sobre os principais pontos de interesse
turístico. Pode solicitar ao guia que lhe indique excursões opcionais; será a forma mais
rápida e fácil de conhecer os locais que mais lhe interessa. A entrada em museus,
palácios ou monumentos só está incluída quando expressamente indicado. Importante:
A Lusanova não se responsabiliza por serviços não efectuados por atrasos nos voos.
Hotéis / Quartos triplos
Os hotéis que utilizamos estão classificados de acordo com a categoria outorgada pelas
entidades locais de cada país. Neste tipo de circuitos o hotel serve essencialmente
para dormir pois durante o dia a nossa programação incluída ou opcional dar-lhe-á a
oportunidade de estar ocupado. Os hotéis previstos podem ser alterados por hotéis
similares em categoria e qualidade. O horário, regra geral, de entrada nos hotéis é após
as 14h00 e a saída até às 12h00. Fora destes horários, para ter disponível o seu quarto,
solicite com antecedência e antes de iniciar a viagem, as noites extras que pretender.
Reconfirmaremos o nome dos hotéis 1 semana antes de cada partida. Os hotéis na
Europa não têm, regra geral, quartos grandes ou camas grandes. A maioria dos quartos
triplos é normalmente quartos duplos com uma cama extra, restringindo o espaço e o
conforto, pelo que somente aconselhamos o seu uso por 2 adultos e 1 criança.
Refeições
Em todos os hotéis está incluído pequeno-almoço. Todas as refeições servidas para
grupos são em menu turístico fixo, com horário pré-estabelecido, e em área reservada
para o grupo seja nos hotéis ou em restaurantes. Não estão incluídas bebidas.
Descontos
Regra geral, para a 3.ª pessoa viajando em triplo, o desconto será de 3%. Para crianças
com menos de 12 anos compartilhando o quarto com 2 adultos consulte reduções.
Descontos não acumuláveis entre si nem aplicados a suplementos.
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C i rc u i t o s E u r o p e u s S e l e ç ã o

La Valletta, Medina, Rabat, Mosta, Gozo,
Povoações do Sul

À DESCOBERTA
DE MALTA

Ilha de Gozo

8 DIAS

Itinerário:

La Valletta

DES DE

3 Refei çõe s

640€

Datas de Partida

✈ 1º Dia – Lisboa / Malta
Voo regular com destino a Malta.
Transporte ao hotel. Alojamento.

Azul em Dwejra. Almoço e tempo livre.
Regresso a Malta. Alojamento.

2º Dia – La Valletta
Excursão à capital, com visita aos
jardins conhecidos como “Barracca
Superior”, com uma panorâmica do
Grande Porto. Continuação para a
Catedral de São João com o famoso quadro de Caravaggio. Visita ao
Museu e passeio pelo centro da cidade. Final da excursão com a “Malta Experience”, uma apresentação
audiovisual sobre a história do país.
Restante dia livre. Alojamento.
3º Dia – Medina, Rabat e Mosta
Excursão pela parte central de Malta
dominada pela antiga cidadela de Medina. Passeando pelas ruas estreitas
da “Cidade do Silêncio”, visitam-se os
bastiões com um belíssimo panorama
da ilha. Continuação para Rabat, para
visitar as catacumbas e as escarpas de
Dingli. Almoço e passeio pelos Jardins
de Santo António. Visita ao centro artesanal de Ta’ Qali e à Igreja de Mosta,
com uma impressionante cúpula. Alojamento.
4º Dia – Malta
Dia livre. Alojamento.

A magia da antiguidade de Malta reconhece-se em Hagar Qim, local de
grande importância histórica, com
templos localizados sobre uma colina com esplêndida vista do mar e
do ilhéu de Filfla; continuação para
Wied iz-Zurrieq, e passeio de barca para ver a Gruta Azul (custo da
barca não incluído). Almoço e prosseguimento para Marsaxlokk, onde
se podem ver as típicas barcas “luzzus”, pintadas com cores clássicas
que animam esta tranquila baía.
Tempo livre. Visita à Gruta Ghar Dalam (Gruta Escura). Alojamento.

6º Dia – Povoações do Sul

7º Dia – Malta
Dia livre. Alojamento.
✈ 8º Dia – Malta / Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Lisboa. Chegada. Fim dos nossos serviços.

5º Dia – Ilha de Gozo
Excursão à Ilha de Gozo, a que se acede por ferry (20m). Visitas aos Templos
Megalíticos de Ggantija, à Cidadela de
Victoria, à Baía de Xlendi e à Janela

Pre ço s po r pe ssoa de sde

(Mín. 2 participantes):
2020

Março – Sábados; 29 de Março a 22 de Outubro – Quintas e Domingos

Partidas Especiais
5 de Abril - Páscoa
Lugares Garantidos Hotel Dolmen****
Consulte www.lusanova.pt

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o
itinerário em classe económica;
• 7 noites em regime de alojamento e
pequeno-almoço;
• Visitas com guias locais em língua
espanhola;
• 3 refeições;
• Transfers de chegada e saída;
• Taxas de IVA;
• Bagagem de porão (23kgs);

5 de Julho: guia acompanhante
em português com um mínimo de
15 participantes; caso não seja alcançado este mínimo, a viagem
terá apenas os guias locais em
espanhol
• Taxas de aeroporto, segurança
e combustível – 52€ (suj. a
alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bagageiros nos hotéis;
• Custo da barca na Gruta Azul;
• Bebidas às refeições;
• Taxas municipais (city tax);
• Despesas de reserva

Notas:
• A ordem do itinerário alterna de acordo com o dia da partida; este
itinerário corresponde à partida de domingo;
• Visita à Gruta Azul sujeita às condições meteorológicas
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Hotel / Localização
(Tipo de Quarto)

Datas

Mar-23Abr
Gillieru*** /
St.Paul’s Bay 26Abr-24Mai+Out
(standard vista 28Mai-25Jun
mar)
28Jun-Jul+Set
Ago
7-21Mar
Santana**** /
29Mar-23Abr
Qawra
(standard)
26Abr-25Jun +Out
28Jun-Set
Seashells
Mar
Resort at
Abr-24Mai+Out
Suncrest****
28Mai-2Jul
/ Qawra
9Jul-Ago
(standard vista
Set
cidade)
Corinthia
Mar
St George’s
Abr-24Mai +Out
Bay***** / St.
Julians (deluxe
28Mai-Set
vista mar)

Duplo

Single

Supl. MP (6)

653 €

698 €

61 €

733 €

827 €

94 €

898 €

1.039 €

94 €

967 €
1.003 €
640 €
716 €
797 €
914 €
725 €
931 €
967 €
1.129 €

1.102 €
1.138 €
756 €
824 €
940 €
1.156 €
815 €
1.066 €
1.012 €
1.398 €

94 €
94 €
81 €
84 €
84 €
84 €
84 €
115 €
115 €
115 €

1.039 €

1.308 €

115 €

967 €

1.461 €

169 €

1.237 €

1.910 €

189 €

1.326 €

2.089 €

189 €

Base tarifa aérea Air Malta cl.S – outras classes consulte-nos
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C i rc u i t o s e u r o p e u s S e l e ç ã o

Palermo, Monreale, Erice, Trapani, Agrigento, Catania,
Monte Etna, Taormina, Siracusa, Malta

SÍCILIA
E MALTA

Itinerário:
✈ 1º Dia (Seg) – Lisboa / Palermo
Voo regular com destino a Palermo,
via cidade de ligação. Transporte ao
hotel. Jantar e alojamento.
2º Dia (Ter) – Palermo (Monreale)
Saída para Monreale e visitas à Catedral e ao Claustro Beneditino. Regresso a Palermo e breve visita panorâmica. Almoço. Passeio pelo centro
histórico, visitando seus principais encantos tais como a Capela Palatina, a
Catedral de Palermo, a Piazza Pretotira, los Quattro Cantti, a igreja normanda da Martorana. Jantar e alojamento.
3º Dia (Qua) – Palermo / Erice / Trapani / Agrigento
Saída para Erice, povoação medieval
com muitos traços sicilianos. Continuação pela parte ocidental da Sicília, visitando as salinas de Trapani; e até à região
de Selinunte para conhecer um agroturismo e a sua produção de azeite de
oliva. Degustação de produtos locais e
almoço. Partida para Agrigento e visita ao
“Vale dos Templos”. Jantar e alojamento.
4º Dia (Qui) – Agrigento / Piazza
Armerina / Catânia
Saída para Piazza Armerina e visita
livre da esplêndida Villa Romana del
Casale, antiga residência da época
romana. Almoço e continuação para
Catânia, construída com pedra lávica
do Etna. Degustação do doce típico
da região e passeio pelo centro da
cidade. Jantar e alojamento.
5º Dia (Sex) – Catânia (Monte Etna
e Taormina)
Excursão ao Monte Etna (suj. às condições meteorológicas), o vulcão activo
mais alto da Europa. A 1800m pode
desfrutar de uma espectacular vista
sobre toda a Sicília, antes de chegar
aos Monti Silvestri, pequenas crateras
rodeadas de lava ainda quente das
últimas erupções. Almoço num agroturismo. Continuação para Taormina e
tempo livre. Jantar e alojamento.
6º Dia (Sáb) – Catânia (Siracusa)
Excursão a Siracusa, que se estende
ao longo do mar junto à ilha de Ortigia.
Oferece ao visitante provas de seu
passado glorioso como o Templo de
Minerva, a lendária Fonte de Aretusa,

o Templo de Apolo, o Teatro Grego, o
anfiteatro romano e a Orelha de Dionísio. Almoço. Tarde livre em Siracusa
ou visita opcional a Noto, a capital do
barroco siciliano. Jantar e alojamento.
7º Dia (Dom) – Catânia / Malta
Transporte para o aeroporto e voo
para a Ilha de Malta. Transporte ao
hotel e alojamento.

Palermo
Catânia
Agrigento

8º Dia (Seg) – La Valletta
Excursão à capital, com visita aos jardins conhecidos como “Barracca Superior”, com uma panorâmica do Grande
Porto. Continuação para a Catedral de
São João Batista, com o famoso quadro de Caravaggio. Visita ao Museu e
passeio pelo centro da cidade. Final
da excursão com a “Malta Experience”,
uma apresentação audiovisual sobre a
história do país. Tarde livre. Alojamento.

Malta

9º Dia (Ter) – Medina, Rabat e Mosta
Excursão pela parte central de Malta
dominada pela antiga cidadela de
Medina. Passeando pelas ruas estreitas da “Cidade do Silêncio” descobrem-se diferentes estilos arquitectónicos. Saída pela Porta Grega e visita
às catacumbas cristãs de Rabat e às
escarpas de Dingli. Almoço e passeio
pelos Jardins de Santo António. Visita ao centro artesanal de Ta’ Qali e à
Igreja de Mosta, com uma impressionante cúpula. Alojamento.
10º Dia (Qua) – As Três Cidades
A jornada de hoje leva-o à zona do
Grande Porto conhecida como “As 3 Cidades” – Vittoriosa, Cospicua e Senglea.
Panorâmica de Cospicua e em Vittoriosa
passeio pelas suas ruas estreitas e posterior embarque numa “dgahjsa”, embarcação típica maltesa, para um mini cruzeiro ao redor das coloridas enseadas.
Continuação para os Jardins de Senglea
situados na ponta da península desde
onde pode disfrutar de uma vista de
360º do Grande Porto, incluindo o Forte
de São Ângelo. Tarde livre Alojamento.
✈ 11º Dia (Qui) – Malta / Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque em voo directo com destino a Lisboa. Chegada. Fim dos nossos serviços.

Hotéis Pr e v i stos 4 H
Cidade

67

Hotel

Palermo Palazzo Sitano / NH Palermo / Federico II / Garibaldi / Cristal Palace / Vecchio Borgo
Agrigento Della Valle / Kaos / Dioscuri Bay Palace / Demetra / Villa Romana
Catânia

Excelsior Mercure / NH Catania / Katané / Nettuno / NH Parco degli Aragonesi

Malta

Golden Tulip

Nota: nalgumas partidas o alojamento poderá ser feito na área de Taormina em vez de Catânia

Preços por pessoa desde
Datas

Duplo

Single

Mar-13Jul+21Set-Out

2.140 €

2.462 €

20Jul-14Set

2.246 €

2.568 €

1 1 DI AS

12 Refeições

DESDE

2.140€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):
2020

Segundas de 30 de Março a Outubro

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe económica;
• Circuito na Sicília com guia acompanhante em língua espanhola;
• Visitas em Malta com guias locais em língua espanhola;
• 10 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• 12 refeições;
• Entradas nos monumentos;
• Taxas municipais (city tax);
• Transfers de chegada e saída;
• Taxas de IVA;
• Bagagem de porão (23kgs);
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 98€ (suj. a alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva

Base tarifa aérea ida TAP cl.L, regresso Air Malta voo directo cl.N
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C i rc u i t o s E u r o p e u s S e l e ç ã o

Amalfi, Sorrento, Nápoles, Capri, Pompeia, Tropea,
Calabria, Taormina, Siracusa, Agrigento, Palermo

SUL DE ITÁLIA
COM SICÍLIA

Itinerário:
✈ 1º Dia (Dom) – Lisboa, Porto ou
Faro / Roma
Voo regular com destino a Roma.
Transporte ao hotel. Alojamento.

Roma
Nápoles

Palermo
Agrigento

8 DIAS

Siracusa

DES DE

6 Refeiç õe s

1.690€

Datas de Partida

Julho

05,19

(Mín. 2 participantes):

Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

30

Março

21

2020
Março

29

Abril
Maio
Junho

12,26
03,10,17,24,31

04,11,18,25
08
13,27

2021
24

Fevereiro

14

5º Dia (Qui) – Região de Tropea / Reggio Calabria / Taormina / Siracusa
Saída para Reggio Calabria, no extremo

6º Dia (Sex) – Siracusa / Piazza
Armerina / Agrigento
A Siracusa, a maior cidade da antiguidade, estende-se ao longo do
mar junto à ilha de Ortigia. Visita
à zona arqueológica que inclui o
Teatro Grego, o anfiteatro romano,
a Latomia e a Orelha de Dionísio; e
a Ortigia, o centro histórico barroco.
Saída para Piazza Armerina e visita
livre da esplêndida Villa Romana
del Casale, antiga residência da
época romana com mosaicos que
representam os usos e costumes
da época. Jantar e alojamento em
Agrigento, “a mais bela cidade dos
mortais”.
7º Dia (Sáb) – Agrigento / Monreale
/ Palermo
Visita ao “Vale dos Templos”. Saída
para Monreale para conhecer a Catedral e o seu claustro. Continuação
para Palermo e visita panorâmica
da capital siciliana, incluindo a Capela Palatina e a Catedral. Jantar e
alojamento.
✈ 8º Dia (Dom) – Palermo / Faro,
Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

06,13,20,27

14,21

Janeiro

2º Dia (Seg) – Roma / Amalfi /
Sorrento ou Nápoles
Partida para o Sul, em direcção a Amalfi, para visita da principal localidade da
Costa Amalfitana, famosa pela sua beleza natural e pela produção de “limoncello”, o licor típico da região. Percurso
pela estrada panorâmica junto à costa
até Sorrento. Visita da cidade. Jantar e
alojamento em Sorrento ou Nápoles.
3º Dia (Ter) – Sorrento ou Nápoles /
Capri / Nápoles ou Sorrento
Excursão à paradisíaca Ilha de Capri,
que graças à sua esplêndida beleza
natural foi, desde a Antiguidade, um
lugar desejado por imperadores, reis
e príncipes. Destaques para a Marina
Grande e os múltiplos pontos cénicos
desde onde se disfruta de vistas espectaculares. Jantar e alojamento.
4º Dia (Qua) – Nápoles ou Sorrento/
Pompeia / Zona de Tropea
Visita à zona arqueológica de Pompeia,
cidade destruída no ano 79 devido à
erupção do Vesúvio. Saída para a região de Tropea, a Pérola do Mar Tirreno, localizada numa zona de enormes
falésias e pequenas praias banhadas
por um mar azul cristalino. Tempo livre
no centro histórico. Jantar e alojamento.

sul da Itália em frente ao Estreito de Messina. Visita dos magníficos Bronzes de
Riace. Embarque para a Sicília e tempo livre em Taormina para passear nas ruelas
típicas ou visitar o Teatro Grego. Jantar e
alojamento em Siracusa.

Hoté is Pre visto s 4 H
Cidade

Hotel

Roma

Donna Laura Palace / Cicerone / Diana Roof Garden

Nápoles

Naples / NH Ambassador / Renaissance Mediterrâneo / Palazzo Salgar / Palazzo Caracciolo

Sorrento

Gran Hotel Vesúvio / Cesare Augusto / Michelangelo / La Residenza

Zona de Tropea Tropis / Cala del Porto Vibo Valentia

Serviços incluídos:
• Taxas de IVA
• Passagem aérea de acordo com o
itinerário em classe económica;
• Taxas de aeroporto, segurança
e combustível – 96€ (suj. a
• Circuito em autocarro de turismo com
alteração)
guia acompanhante em língua espanhola;
•
Seguro de viagem
• 7 noites em regime de alojamento e
pequeno-almoço;
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições (excepto
• 6 refeições;
no jantar de reveillon);
• Entradas nos monumentos;
• Bagagem de porão (consulte-nos);
• Taxas municipais - city tax (excepto
• Taxa municipal (city tax) na 1ª noite;
na 1ª noite);
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva
• Transfers de chegada e saída;
Notas:
• Com menos de 7 participantes viagem realiza-se com motorista/guia
• Excursão a Capri sujeita a condições meteorológicas
• Nalgumas partidas, o hotel em Sorrento pode ser substituído por um 3*superior e/
ou localizado na zona de Castellammare di Stabia, Sant’Angnello ou Vico Equense
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Siracusa

Villa Politi / Alfeo / Eureka Palace / Mercure Prometeo

Agrigento

Della Valle / Kore

Palermo

Principe di Villafranca / NH Palermo / Cristal / Astoria

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Hotel / Localização
(tipo de quarto)
Com alojamento
em Nápoles
Com alojamento
em Sorrento

Datas

Duplo

Single

Mar'20-Mar'21

1.690 €

2.122 €
2.295 €

28Dez

1.863 €

Mar-Out

2.019 €

2.557 €

Nov-Mar'21

1.895 €

2.308 €

28Dez

2.068 €

2.481 €

Supl.transfers nocturnos, dias festivos e base 1 pax – consulte-nos
Base tarifa aérea TAP cl.U – consulte disponibilidade no nosso sistema on-line de reservas
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C i rc u i t o s e u r o p e u s S e l e ç ã o

Palermo, Monreale, Erice, Trapani, Agrigento, Catania,
Monte Etna, Taormina, Siracusa, Messina, Cefalu

FANTASIA
SICILIANA

Itinerário:
✈ 1º Dia (Seg) – Lisboa ou Porto /
Palermo
Voo regular com destino a Palermo,
via cidade de ligação. Transporte ao
hotel. Jantar e alojamento.
2º Dia (Ter) – Palermo (Monreale)
Saída para Monreale e visitas à Catedral e ao Claustro Beneditino. Regresso a Palermo e breve visita panorâmica. Almoço. Passeio pelo centro
histórico, visitando seus principais encantos tais como a Capela Palatina, a
Catedral de Palermo, a Piazza Pretotira, los Quattro Cantti, a igreja normanda da Martorana. Jantar e alojamento.
3º Dia (Qua) – Palermo / Erice / Trapani /
Agrigento
Saída para Erice, povoação medieval com
muitos traços sicilianos. Continuação pela
parte ocidental da Sicília, visitando as salinas de Trapani; e até à região de Selinunte para conhecer um agro-turismo e a sua
produção de azeite de oliva. Degustação
de produtos locais e almoço. Partida para
Agrigento e visita ao “Vale dos Templos”.
Jantar e alojamento.
4º Dia (Qui) – Agrigento / Piazza
Armerina / Catânia
Saída para Piazza Armerina e visita livre
da esplêndida Villa Romana del Casale, antiga residência da época romana
com mosaicos que representam os
usos e costumes da época. Almoço e
continuação para Catânia, construída
com pedra lávica do Etna. Degustação
do doce típico da região e passeio pelo
centro da cidade. Jantar e alojamento.
5º Dia (Sex) – Catânia (Monte Etna
e Taormina)
Excursão ao Monte Etna (suj. às

condições meteorológicas), o vulcão activo mais alto da Europa.
A 1800m pode desfrutar de uma
espectacular vista sobre toda a
Sicília, antes de chegar aos Monti
Silvestri, pequenas crateras rodeadas de lava ainda quente das
últimas erupções. Almoço num
agro-turismo no sopé do vulcão.
Continuação para Taormina e tempo livre para passear nas ruelas
típicas ou visitar o Teatro Grego.
Jantar e alojamento.

7º Dia (Dom) – Catânia / Messina /
Cefalu / Palermo
Saída para Messina e passeio panorâmico incluindo o estreito que
separa o continente italiano da Sicília. Continuação para Cefalu, antiga
praça cartaginesa. Almoço e tempo
livre para passear pelas suas ruas
estreitas. Viagem de regresso a Palermo. Jantar e alojamento.
✈ 8º Dia (Seg) – Palermo / Porto ou
Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Catânia
Agrigento

8 D I AS

13 Refeições

Agrigento Della Valle / Dioscuri Bay Palace / Demetra / Villa Romana / Kaos
Excelsior Mercure / NH Catania / Katané / Nettuno / NH Parco degli Aragonesi

DESDE

1.599€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):
Circuito com guia acompanhante em língua portuguesa
2020
Julho
Abril
06
Agosto

13

Maio
Junho

07,28

04,18
08,29

Hotel

Palermo Palazzo Sitano / NH Palermo / Garibaldi / Cristal Palace / Federico II /
Vecchio / Borgo

Catânia

Palermo

6º Dia (Sáb) – Catânia (Siracusa)
Excursão a Siracusa, que se estende ao longo do mar junto à ilha
de Ortigia. Oferece ao visitante
provas de seu passado glorioso
como o Templo de Minerva, a lendária Fonte de Aretusa, o Templo
de Apolo, o Teatro Grego, o anfiteatro romano e a Orelha de Dionísio. Almoço. Tarde livre em Siracusa ou visita opcional a Noto, a
capital do barroco siciliano. Jantar
e alojamento.

Hotéis Pr e v i stos 4 H
Cidade

69

Setembro
Outubro

Circuito com guia acompanhante em língua espanhola
30 de Março a Outubro Todas as 2ªs + 04 de Abril 2021
Janeiro
2020
02,16,30
Fevereiro
Novembro
07,14,28
Março
Dezembro

03
05,26

04,18
08,15
08,15

Nota: nalgumas partidas o alojamento poderá ser feito na área de Taormina em vez de Catânia

Preços por pessoa desde
Datas

Duplo

Single

Mar-Out

1.692 €

1.932 €

Nov-Mar'21

1.599 €

1.838 €

28Dez

1.772 €

2.011 €

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o
itinerário em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em língua
espanhola ou portuguesa nas datas
indicadas;
• 7 noites em regime de alojamento e
pequeno-almoço;
• 13 refeições + 3 degustações ;
• Entradas nos monumentos;
• Taxas municipais (city tax);
• Transfers de chegada e saída;

• Taxas de IVA
• Bagagem de porão (23kgs);
• Taxas de aeroporto, segurança
e combustível – 110€ (suj. a
alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições (excepto
no Jantar de Fim de Ano);
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva

Base tarifa aérea TAP cl.U – consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line
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C i rc u i t o s E u r o p e u s S e l e ç ã o

Nápoles, Matera, Bari, Castel del Monte, Trani,
Polignano a Mare, Alberobello, Lecce. Gallipoli, Ostuna

ITÁLIA – JÓIAS
DE PUGLIA

Itinerário:

Bari

Nápoles

Lecce

7 DIAS

DES DE

6 Refei çõe s

Datas de Partida

Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

(Mín. 2 participantes):
2020
Março

25,31

Abril
Maio

08,14,22,28

1.615€

azul do Mar Adriático. Continuação
para Alberobello, a cidade dos Trulli, com as suas casas típicas com
tectos em forma de cone. Almoço e
visita. Alojamento em Lecce.

2º Dia – Nápoles / Matera / Bari
Saída para Matera, conhecida pelos
“Sassi”, povoações pré-históricas,
vestígios dos primeiros povos em
Itália. São casas escavadas nas rochas características das regiões da
Basilicata e Puglia. A cidade já foi
cenário de vários filmes, entre eles
a ‘Paixão de Cristo. Tempo livre e
continuação para Bari. Jantar e alojamento.
3º Dia – Bari (Castel del Monte,
Trani, Molfetta)
Saída para Castel del Monte e visita
da fortaleza, uma das construções
mais populares do imperador Federico II. Continuação para Trani para
visitar a catedral sobre o mar. Almoço. Regresso a Bari com paragem
na desconhecida mas encantadora
cidade de Molfetta. Alojamento.
4º Dia – Bari / Polignano a Mare /
Alberobello / Lecce
Saída para Polignano a Mare, uma
antiga povoação piscatória com casas brancas que contrastam com o

5º Dia – Lecce / Gallipoli / Lecce
Visita panorâmica de Lecce, a “Florença do Sul” caracterizada pela
arte e arquitectura barrocas. Destaques para a Igreja de São Oronzo,
a Basílica da Santa Cruz, o Palácio
Celestini, o anfiteatro romano e coluna de São Oronzo. Almoço composto de produtos típicos da região.
À tarde, excursão a Gallipoli, cidade
amuralhada sobre o mar. Alojamento em Lecce.
6º Dia – Lecce / Ostuni / Bari
Viagem de regresso a Bari, com
paragem em Ostuni, jóia da arquitectura, conhecida como “a cidade
branca”; e numa Masseria (casa rural), para um almoço de comida típica da Puglia. Alojamento.
✈ 7º Dia – Bari / Faro, Porto ou
Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Hoté is Pre visto s 4 H
Cidade

Hotel

Nápoles

Naples / Palazzo Salgar / NH Ambassador / Palazzo Caracciolo / Renaissance Mediterraneo

02,10,16

Bari

Oriente / Garden Inn

07,15,21

Lecce

Gran Hotel Lecce / President / Delle Palme

25,26
08,09,15,16,22,30
06,13,14,20,21

06,12,13,19,20

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o
itinerário em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em língua
espanhola;
• 6 noites em regime de alojamento
e pequeno-almoço;
• 6 refeições;
• Taxas municipais (city tax);
• Transfers de chegada e saída;
• Taxas de IVA

✈ 1º Dia – Lisboa, Porto ou Faro /
Nápoles
Voo regular com destino a Nápoles.
Transporte ao hotel. Jantar e alojamento.

Preços por pessoa desde
Datas

Duplo

Single

Mar-Out

1.615 €

2.030 €

Base tarifa aérea Tap cl.U – outras classes e companhias consulte-nos
• Taxas de aeroporto, segurança
e combustível – 139 € (suj. a
alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagagem de porão (consultenos)
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva

Notas:
• Datas sublinhadas operam no sentido inverso (de Bari a Nápoles);
• Com menos de 7 participantes o circuito realiza-se com guia-motorista

anos
1959

2019

CIRCUITOS | 2020/2021

C i rc u i t o s e u r o p e u s S e l e ç ã o

Cagliari, Nora, Oristano, Bosa, Alghero, Sassari, Olbia,
Ilha Magdalena, Costa Esmeralda

CORES DA
SARDENHA

Itinerário:
✈ 1º Dia (Dom) – Lisboa ou Porto /
Cagliari
Voo regular com destino a Cagliari,
via cidade de ligação. Transporte ao
hotel. Jantar e alojamento.
2º Dia (Seg) – Cagliari / Nora / Cagliari
Excursão a Nora, fundada pelos fenícios entre os séculos IX e VIII a.C.,
e que foi durante o domínio romano
o maior povoado da ilha. Regresso a
Cagliari e visita panorâmica da capital
da Sardenha. Alojamento.
3º Dia (Ter) – Cagliari / Barumini / Oristano /
Bosa / Alghero
Saída para Barumini e visita ao sítio arqueológico de Su Nuraxi. Continuação
para Oristano e tempo livre para explorar
a maior cidade do oeste; para San Giovanni di Sinis, onde se encontra a igreja mais
antiga da Sardenha; e para Bosa, uma das
povoações medievais mais bonitas e visitadas do norte. Tempo livre para percorrer
as pequenas praças e ruas repletas de palácios construídos em pedra rosa, igrejas
e o impressionante Castelo de Malaspina.
Jantar e alojamento em Alghero.
4º Dia (Qua) – Alghero
Visita panorâmica da cidade onde
ainda hoje se percebe o seu passado
catalão (nas placas das ruas, na arquitectura, na gastronomia, no dialecto e
nas tradições). Tarde livre ou visita opcional ao Promontório di Capo Caccia e
à Gruta de Neptuno. Jantar alojamento.
5º Dia (Qui) – Alghero / Sassari / Olbia
Saída para Sassari e visita panorâmi-

ca da 2ª cidade mais importante da
ilha. Continuação até à Comarca de
Longudoru para visitar a Igreja da
Santíssima Trindade de Saccargia.
Tempo livre em Tempio Pausania,
cidade construída integralmente em
granito. Prosseguimento para Olbia
passando por Calangianus. Jantar e
alojamento.

✈ 8º Dia (Dom) – Cagliari / Porto
ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

DES DE

2.045€

povos que a habitaram – pisanos,
genoveses e franceses. Regresso a
Olbia e alojamento.
✈ 8º Dia (Dom) – Olbia / Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal. Chegada. Fim dos nossos serviços.

Hotel

Cagliari

Thotel / Regina Margherita

Alghero / Sassari

Calabona Alghero / Grazzia Deledda Sassari

Olbia

President / Mercure

Preço s por pe ss oa des de
Programa
Sardenha
Sardenha com
Córsega

8 D I AS

6 Refeições

DESDE

1.755€

Datas de Partida

Hotéis Pr e v i stos 4 H
Cidade

Cagliari

7º Dia (Sáb) – Olbia / Orgosolo / Cagliari
Saída para o coração montanhoso
da ilha - Orgosolo, antiga povoação de pastores símbolo do mundo cultural da Barbàgia e conhecido pelos seus mais de 150 murais.
Almoço tradicional no campo.
Viagem de regresso para Cagliari.
Alojamento.

5 REFEIÇÕES

7º Dia (Sáb) – Olbia / Córsega / Olbia
Excursão à ilha de Córsega, que os
gregos chamaram de “A Sublime”,
e os franceses de “A Ilha Bela”. Travessia em ferry para Bonifácio, localizada num alto de um promontório.
Visita desta cidade-fortaleza cuja
arquitectura reflecte os diferentes

Olbia

Alghero

6º Dia (Sex) – Olbia (Arzachena / Ilha
da Magdalena / Costa Esmeralda)
Saída para Arzachena com visita ao
Túmulo dos Gigantes de Lu Coddhu
Ecchju e à Necrópole de Li Muri.
Continuação até Palau e embarque
para a Ilha da Magdalena. Visita e
tempo livre. Regresso de barco
para Palau e daí para Porto Cervo,
no coração da Costa Esmeralda.
Jantar e alojamento em Olbia. Nota:
excursão à Ilha da Magdalena sujeita a condições meteorológicas

Opção com Córsega
8 DIAS

71

Datas

Duplo

Single

Jun+27Set-Out

1.755 €

2.055 €
2.208 €

Jul-13Set

1.846 €

Jun+27Set-Out

2.045 €

2.327 €

Jul-13Set

2.150 €

2.496 €

(Mín. 2 participantes):
2020
21
Junho
19,26
Julho

Agosto

30

Setembro
Outubro

13,27
04

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário escolhido em classe
económica;
• Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante em
língua espanhola;
• 7 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• 5 ou 6 refeições (em hotéis ou restaurantes locais)
• Transfers de chegada e saída;
• Taxas municipais (city tax);
• Taxas de IVA
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 85€ (suj. a
alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições
• Bagagem de porão (consulte-nos);
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva

Base tarifa aérea Air France/Klm cl.A – consulte disponibilidade no nosso sistema de
reservas on-line
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C i rc u i t o s E u r o p e u s S e l e ç ã o

Milão, Região de Bolzano, Dolomitas, Trento, Lago de Garda

AS DOLOMITAS
E O TIROL ITALIANO

Itinerário:
✈ 1º Dia (Dom) – Lisboa ou Porto /
Milão
Voo regular com destino a Milão.
Transporte ao hotel. Alojamento.
2º Dia (Seg) – Milão / Verona / Região
de Bolzano
Visita de orientação na cidade de Milão, a capital da região da Lombardia.
Saída para Verona, cidade de “Romeu
e Julieta”. Almoço e tempo livre. Jantar
e alojamento na região de Bolzano.

Merano
Bolzano
Milão

7 DIAS

DES DE

10 Refei çõe s

1.120€

3º Dia (Ter) – Bolzano e Pirâmides de Terra
Visita de Bolzano, a capital do Tirol do
Sul, a “porta das Dolomitas”, cujo bairro
antigo caracteriza-se pelas suas casas
burguesas. Almoço e subida em funicular até Oberbozen, a 1220m de altura,
e desde aí em eléctrico entre campos e
bosques com fascinantes vistas das Dolomitas, uma das montanhas mais famosas
de Itália na parte sul dos alpes italianos.
Chegada a Klobenstein onde pode caminhar até Lemgmoss onde se encontram
as “Pirâmides da Terra”, uma maravilha
natural. Jantar e alojamento na região de
Bolzano.
4º Dia (Qua) – Merano e Lago de
Caldaro
Saída para Merano, a segunda maior
cidade da região de Trentino-Alto Adige, e reconhecida pelas águas termais.
Passeio pelo parque central onde se
encontra a estátua da Imperatriz Sissi.
Almoço e continuação para Caldaro.
Degustação de vinhos da zona. Tempo

livre junto ao lago. Jantar e alojamento
na região de Bolzano.
5º Dia (Qui) – Sella Ronda
Travessia de Val Gardena até Passo
di Sella, que com o Passo di Pordoi,
o Passo di Gardena e o Passo di Campolongo formam a “Sella Ronda”, ou
maciço de Sella. Entre outros, avistam-se a rainha das Dolomitas – a
Marmolada, e o Pico Sassolungo.
Subida em funicular desde Pordoi até
Sass Pordoi (2950m), incrível miradouro das Dolomitas. Almoço em Canazei, pitoresca estância de ski no Val
di Fassa. Continuação até ao maciço
Catinaccio. Jantar e alojamento na região de Bolzano.
6º Dia (Sex) – Região de Bolzano /
Trento / Lago de Garda / Milão
Saída para Trento, cidade que une
as culturas alemã e latina. Visita à
Piazza del Duomo com a fonte barroca de Neptuno, o Palácio Pretório,
as Casas Rella, e a Catedral de São
Vigilio de Trento; e o Castelo del
Buonconsiglio. Almoço e regresso a
Milão com paragem em Sirmione di
Garda, encantadora povoação junto ao Lago de Garda, o maior dos
lagos italianos. Jantar e alojamento.
✈ 7º Dia (Sáb) – Milão / Porto ou
Lisboa
Transporte para aeroporto e embarque com destino a Portugal. Fim
dos nossos serviços.

Hoté is Pre visto s
Datas de Partida

Cidade

Hotel

(Mín. 2 participantes):

Milão

Leonardo City Centre**** / Leonardo Central Station**** / NH Concordia**** / NH Milano 2****

2020
Julho

Agosto

05,12,19,26

02,09,16,23

Região Bolsano/
Sporthotel Spogler*** / Post Gries*** / Ideal Park***
Bozen

Preços por pessoa desde

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o
itinerário em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em língua
espanhola;
• 6 noites em regime de alojamento
e pequeno-almoço;
• 10 refeições;
• Transfers de chegada e saída;
• Taxas de IVA;

• Bagagem de porão (23kgs);
• Taxas de aeroporto, segurança
e combustível – 92€ (suj. a
alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Taxas municipais (city tax);
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva

Datas

Duplo

Single

Jul-Ago

1.120 €

1.318 €

Base tarifa aérea ida TAP cl.E – consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line

Nota:
• O circuito pode operar no sentido inverso ou a ordem das visitas ser
alterada mas toda a programação será cumprida
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C i rc u i t o s e u r o p e u s S e l e ç ã o

Milão, Região de Varese, Lago Maggiore, Lago de Como,
Lago d’Orta, Lago de Garda

GRANDES LAGOS
ITALIANOS

Itinerário:
✈ 1º Dia (Sáb) – Lisboa ou Porto /
Milão
Voo regular com destino a Milão.
Transporte ao hotel. Alojamento.
2º Dia (Dom) – Milão / Angera / Região
de Varese
Passeio pelo centro histórico de Milão
com destaque para o Castelo Sforzesco, a Plaza del Duomo, as Galerias
Vittorio Emanuelle, o Teatro Scala e a
área das lojas dos mais famosos estilistas. Almoço. Saída para Angera e
visita da Rocca Borromea di Angera,
um dos castelos em melhor estado de
conservação da Lombardia situado na
margem sul do Lago Maggiore. Jantar
e alojamento na região de Varese.
3º Dia (Seg) – Lugano
Excursão a Lugano, cidade localizada nas
margens do Lago Ceresio. Visita à Igreja
de Santa Maria degli Angeli com a sua
famosa crucificação, e passeio pela elegante Via Nassa. Almoço e tempo livre.
Regresso ao hotel na região de Varese.
Jantar e hospedagem.
4º Dia (Ter) – Lago Maggiore e Ilhas
Borromeas
Navegação até às Ilhas Borromeu: Isola
Bella com visita ao Palácio Borromeu;
Isola dei Pescatori, a única habitada e
onde será servido o almoço; e Isola Madre, com percurso pelos seus magníficos jardins e visita ao Palácio. Tempo
livre em Stresa, onde o Lago Maggiore
oferece a sua melhor paisagem. Jantar
e alojamento na Região de Varese.

73

5º Dia (Qua) – Lago de Como
Saída para Como e subida em funicular até Brunate, um ponto panorâmico desde onde se avista o Lago de
Como. Visita da cidade com destaque
para as muralhas e ruelas medievais e
o Duomo. Almoço e tarde livre. Jantar
e alojamento na Região de Varese.
6º Dia (Qui) – Villa Taranto e Lago
d’Orta
Saída para Verbania e visita à Villa
Taranto com um formoso jardim botânico de 16 hectares. Continuação
para o Lago d’Orta, o mais ocidental
dos lagos alpinos italianos, separado do Lago Maggiore pelo Monte
Mottanone de 1491m. Almoço. À
tarde passeio de barco de Orta até
San Giulio. Após tempo livre em
Orta, regresso ao hotel na Região
de Varese. Jantar e alojamento.

Lugano
Como
Milão

Varanese
Lago d’Orta

7º Dia (Sex) – Região de Varese /
Lago de Garda / Milão
Saída para Desenzano e passeio
pela Piazza Malvezzi e pelo bairro
antigo. Almoço. Percurso de barco
pelo Lago de Garda, o maior dos
lagos italianos, até Sirmione onde
o lago oferece um cenário esplendoroso. Viagem para Milão. Jantar
e alojamento.
✈ 8º Dia (Sáb) – Milão / Porto ou
Lisboa
Transporte para aeroporto e embarque com destino a Portugal. Fim
dos nossos serviços.

Hotéis Pr e v i stos 4 H

8 D I AS

12 Refeições

DESDE

1.385€

Datas de Partida

Cidade

Hotel

Milão

Leonardo City Centre / Leonardo Central Station / NH Concordia / NH Milano 2

Região de Varese Gran Hotel Varese / Villa Porro Pirelli

(Mín. 2 participantes):
2020
13,20,27
Junho
04,11,18,25
Julho

Agosto
Setembro

01,08,15,22,29
05

Preços por pessoa desde
Datas

Duplo

Single

Jun-Set

1.385 €

1.677 €

Base tarifa aérea ida TAP cl.E – consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o
itinerário em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em língua
espanhola;
• 7 noites em regime de alojamento e
pequeno-almoço;
• 12 refeições;
• Transfers de chegada e saída;
• Taxas de IVA;

• Bagagem de porão (23kgs);
• Taxas de aeroporto, segurança
e combustível – 92€ (suj. a
alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Taxas municipais (city tax);
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva

Nota:
• O circuito pode operar no sentido inverso ou a ordem das visitas ser
alterada mas toda a programação será cumprida
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C i rc u i t o s E u r o p e u s S e l e ç ã o

Genebra, Lausanne, Zermatt, Interlaken, Lucerna,
Zurique, Reno, Berna, Montreux

SUÍÇA
O PAÍS DOS ALPES

Itinerário:
✈ 1º Dia (Dom) – Lisboa, Porto ou
Faro / Genebra
Voo regular com destino a Genebra. Transporte ao hotel na cidade
ou arredores. Alojamento.
2º Dia (Seg) – Genebra / Lausanne /
Zermatt
Saída para Lausanne nas margens do
Lago Léman, cidade sede do Comité
Olímpico Internacional. Visita panorâmica com destaque para o Museu
Olímpico, a Catedral Gótica e o Palácio
de Rumin. Almoço. Tempo livre. Jantar
e alojamento na região de Zermatt/
Tasch.

Zurique
Berna
Genebra

8 DIAS

Interlaken
Zermatt

DES DE

9 Refeiç õe s

1.625€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):
2020
Maio
Junho

Julho
Agosto
Setembro

17,31
07,14,21,28

05,12,19,26

3º Dia (Ter) – Zermatt / Interlaken
Percurso em combóio de Tash para Zermatt, o santuário dos Alpes, famosa estância de esqui, rodeada de picos que
superam os 4000m. Tempo livre. Opcionalmente poderá ascender ao Gornergrat a 3.089m com uma espectacular vista do mítico Cervino, do Monte Rosa e do
Pico Dufour. Continuação para Interlaken,
a meca do turismo suíço, situada entre 2
lagos com fantásticas vistas das montanhas. Jantar e alojamento na região de
Interlaken/Thun.
4º Dia (Qua) – Interlaken
Dia livre. Excursão opcional a Lauterbrunnen e Grindelwald, que lhe dá a
oportunidade de ir até Jungfraujoch –
o Topo da Europa. Jantar e alojamento
na região de Interlaken/Thun.

Zurique e visita: Bahnhofstrasse,
Colina Lindenhof, “Shipfe” – o antigo bairro dos pescadores, e Rathaus-Brucke, a ponte mais antiga
da cidade. Jantar e alojamento na
cidade ou arredores.
6º Dia (Sex) – Zurique / Cataratas do
Reno / Berna
Saída para Schaffhausen e passeio
de barco para contemplar as Cataratas do Reno. Continuação para
Berna. Almoço e visita do centro
histórico da capital da Confederação Helvética. Jantar e alojamento.
7º Dia (Sáb) – Berna / Montreux /
Genebra
Saída para Montboyon e embarque
no comboio “Golden Pass” para
Montreux, passando por idílicas paisagens alpinas. Almoço na região e
continuação por estrada para Genebra, sede das Nações Unidas. Visita panorâmica do centro histórico
onde se destaca a Catedral de São
Pedro, o monumento à Reforma, a
Praça de Four e a Câmara Municipal. Jantar e alojamento na cidade
ou arredores.
✈ 8º Dia (Dom) – Genebra / Faro,
Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

5º Dia (Qui) – Interlaken / Lucerna /
Zurique
Visita a Lucerna, nas margens do
Lago dos 4 Cantões, que conservou do tempo medieval edifícios,
praças e ruelas. Continuação para

02,09,16,23,30
06

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe
económica;
• Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante
em língua espanhola;
• 7 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• 9 refeições;
• Transfers de chegada e saída;
• Taxas de IVA
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 92€ (suj. a
alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Bagagem de porão (consulte-nos);
• Despesas de reserva

Hoté is Pre visto s 3 H / 4 H
Cidade

Hotel

Genebra (ou região) Adagio Thoiry (França) / NH Genéve Airport / Crowne Plaza
Zermatt/Tasch

City Hotel Tasch / Tascherhof / Welcome Tasch

Interlaken (região)

Carlton Europe / City Hotel Oberland / Holiday Thun / Brienzerburli Brienz

Zurique (região)

Meierhof Zurich-Horgen / Movenpick / H+H Hotel Zurich

Berna

Bristol / Ambassador / Holiday Inn Westside

Em datas de eventos e congressos, o alojamento poderá ser feito noutros hotéis e/ou nos arredores das cidades

Preços por pessoa desde
Datas

Duplo

Single

Mai-Set

1.625 €

2.083 €

Base tarifa aérea TAP cl.U – Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line
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Floresta Negra, Friburgo, Colmar, Estrasburgo,
Baden-Baden, Heidelberg
Itinerário:
✈ 1º Dia (Dom) – Lisboa, Porto ou
Faro / Frankfurt
Voo regular com destino a Frankfurt.
Transporte ao hotel. Alojamento.
2º Dia (Seg) – Frankfurt / Tubingen /
Floresta Negra
Saída para Tubingen, cidade universitária rica em tradições. Visita ao bairro
antigo com a praça central e a Torre
de Hoderlin. Almoço. Continuação
para a região da Floresta Negra. Jantar e alojamento.
3º Dia (Ter) – Floresta Negra (Friburgo e
Titisee)
Saída para a magnífica cidade de Friburgo, descendo pelo “Vale do Inferno”, com
o seu famoso salto de veado. Durante a
visita poderá admirar a catedral e os edifícios góticos que evocam a riqueza dos
comerciantes da época. Almoço. Continuação para Titisee, lago rodeado de
frondosos bosques e uma bonita povoação com numerosos relógios de cuco.
Tempo livre. Regresso ao hotel. Jantar e
alojamento.
4º Dia (Qua) – Interlaken
Dia livre. Excursão opcional a Lauterbrunnen e Grindelwald, que lhe dá a
oportunidade de ir até Jungfraujoch –
o Topo da Europa. Jantar e alojamento
na região de Interlaken/Thun.
5º Dia (Qui) – Floresta Negra (Lago de
Constança, Ilha de Mainau e Meersburgo)
Saída para o Lago de Constança,
fronteira natural da Alemanha, Áustria e Suíça. Paragem em Constança,
cidade medieval. Continuação para
a Ilha de Mainau. Breve visita e trajecto de barco para Meersburgo, um

dos pontos mais visitados do lago,
que se destaca pela produção de vinho. Almoço e tempo livre. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.
6º Dia (Sex) – Floresta Negra / Colmar /
Estrasburgo / Região de Pforzheim
Saída para Colmar e visita a pé
do centro histórico – casa Koifhus, a antiga aduana; bairros dos
curtidores e o cais do mercado
de peixe conhecido como “A Pequena Veneza”. Almoço. Viagem
para a Alsácia e visita panorâmica
de Estrasburgo, bonita cidade de
influências germânica e francesa
que simboliza o encontro da Europa. Jantar e alojamento na Região
de Pforzheim.

ALSÁCIA E
FLORESTA NEGRA
Frankfurt

Pforzheim
Floresta Negra

7º Dia (Sáb) – Região de Pforzheim /
Baden-Baden / Heidelberg / Frankfurt
Saída para a estação termal de
Baden-Baden, desenvolvida em
estilo Belle Époque, frequentada
pela burguesia europeia no séc.
XIX. Visita à Igreja Stiftskirche e às
Ruínas do Balneário Romano, actualmente um museu. Continuação
para Heidelberg, nas margens do
Rio Neckar. Almoço e visita guiada
do centro histórico: Praça do Mercado, Ponte Velha, Câmara Municipal e Universidade, a mais antiga da
Alemanha. Subida no teleférico até
ao Castelo. Jantar e alojamento em
Frankfurt.
✈ 8º Dia (Dom) – Frankfurt / Faro,
Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

8 DI AS

12 Refeições

DESDE

1.325€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):
2020
03,10,17,24,31
Maio
07,14,21,28
Junho

Julho

05,12,19,26

Agosto
Setembro

02,09,16,23,30
06,13,20

Hotéis Pr e v i stos 3 H / 4 H
Cidade

Hotel

Frankfurt

Hotéis Movenpick / Hotéis Leonardo / NH Frankfurt Morfelden /
Hotéis Holiday Inn / Hotéis Mercure / Hotéis Flemings / Rilano Oberursel

Floresta Negra

75

Schwarzwaldpark Loffingen / Schloss Hornberg / Tannenhof Triberg /
Gasthof Kranz Riedböhringen

Região de Pforzheim Residenz / Ehm Sindelfingen City / Krone Pforzheim
Em datas de eventos e congressos, o alojamento poderá ser feito noutros hotéis e/ou nos arredores das cidades

Preços por pessoa desde
Datas

Duplo

Single

Mai-Set

1.325 €

1.510 €

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe
económica;
• Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante
em língua espanhola;
• 7 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• 12 refeições;
• Transfers de chegada e saída;
• Taxas de IVA
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 111€ (suj. a
alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Bagagem de porão (consulte-nos);
• Despesas de reserva

Base tarifa aérea TAP cl.U – Consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line
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Londres,Cambridge,York,Edimburgo,Stirling, Glasgow,
Liverpool, Chester, Stratford, Oxford

CLÁSSICO INGLATERRA
E ESCÓCIA

Itinerário:
✈ 1º Dia (Dom) – Lisboa, Porto ou
Faro / Londres
Voo regular com destino a Londres.
Transporte ao hotel. Alojamento.

Edimburgo

Glasgow

2º Dia (Seg) – Londres
Visita panorâmica de Londres: bairros
de Westminster, Kensington, Mayfair e
Belgravia; breve paragem junto ao Parlamento, Abadia de Westminster, Big
Ben e London Eye; prosseguimento
por Royal Albert Hall e Albert Memorial, zona de West End, Piccadilly Circus, Trafalgar Square; e zonas culturais
- Museu de História Natural, Victoria &
Albert, Museu das Ciências e National
Gallery. Termina no Palácio de Buckingham. Tarde livre. Alojamento.

Harrogate
Liverpool

Londres

9 DIAS

1

DES DE

Refei ção

1.420€

Datas de Partida

Junho

14,28

(Mín. 2 participantes):

Julho
Agosto
Setembro
Outubro

05,12,19

2020
Abril
Maio

05
03,17,31

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o
itinerário em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em língua
espanhola;
• 8 noites em regime de alojamento e
pequeno-almoço;
• 1 refeição + 1 “Chá da Tarde Inglês”
com selecção de sanduíches e
biscoitos;
• Transfers de chegada e saída (aeroporto de Heathrow);
• Taxas de IVA;

montanhosos de rara beleza. Visita a
uma destilaria de whisky para aprender
o seu processo com prova incluída. Alojamento em Glasgow.
6º Dia (Sex) – Glasgow / Distrito dos
Lagos / Liverpool
Visita de orientação de Glasgow e
saída para sul até Gretna Green, povoação fronteiriça. Tempo livre e continuação para o distrito dos Lagos,
lugar de inspiração de poetas e escritores ingleses. Em Windemare será
servido um clássico “Afternoon Tea”,
seguido de um passeio de barco pelo
lago. Viagem para Liverpool, cidade
-berço dos Beatles. Alojamento.

02,16
06,20
04

• Taxas de aeroporto, segurança
e combustível – 108€ (suj. a
alteração);
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Bagagem de porão (consultenos);
• Transfers outros aeroportos –
20€ por pessoa / trajecto
• Despesas de reserva

Nota:
• Alguns hotéis utilizados são simples com serviços básicos e localizam-se em
edifícios protegidos, pelo que é normal que não disponham de elevador;
• A visita de cidade (2º dia) inicia às 07h50 e o circuito (3º dia) inicia às 08h20;
• Partidas com menos de 8 participantes poderão ser operadas com guia/
motorista

7º Dia (Sáb) – Liverpool / Chester /
Liverpool
Excursão a Chester, cidade amuralhada, famosa pelas ruas “rows”, edifícios
medievais e da época vitoriana, e a
catedral. Tempo livre e regresso a Liverpool. Visita panorâmica com destaque para as Catedrais Metropolitana e
Católica, o pub “The Cavern” onde se
iniciaram os Beatles, a zona de Albert
Dock, onde se encontram vários museus, entre eles o Museu dos Beatles
(entrada incluída). Alojamento.

3º Dia (Ter) – Londres / Cambridge /
York-Harrogate
Partida para o norte até à cidade universitária de Cambridge. Passeio para admirar
nos antigos colégios mostra da mais bela
arquitectura de diferentes períodos. Continuação até York e breve percurso pela
cidade com destaque para a esplêndida
catedral, a maior do norte da Europa. Jantar e alojamento em York ou Harrogate.
4º Dia (Qua) – Harrogate-York /
Durham / Jedburgh / Edimburgo
Viagem para Durham e breve visita desta
histórica cidade, conhecida pelo castelo
e catedral. Continuação para o norte e
entrada na Escócia por Jedburgh, pequena localidade que conserva os restos
de uma importante abadia beneditina assim como a casa onde viveu Mary Stuart.
Tempo livre. Chegada a Edimburgo atravessando as terras baixas da Escócia.
Visita panorâmica. Jantar opcional com
folclore típico escocês. Alojamento.

8º Dia (Dom) – Liverpool / Stratford /
Cotswolds / Oxford / Londres
Saída em direcção a Stratford-Upon
-Avon uma cidade encantadora nas
margens do rio Avon, lugar de nascimento de William Shakespeare. Breve visita panorâmica. Continuação
através das pitorescas povoações
de Cotswolds até à cidade universitária de Oxford. Passeio a pé para
admirar os seus magníficos colégios.
Regresso a Londres. Alojamento.

5º Dia (Qui) – Edimburgo / Stirling /
Trossachs / Glasgow
Manhã livre. Não deixe de passear pela
Royal Mile ou subir ao castelo. Ao meiodia saída para o Parque Natural Trossachs, via Stirling, Callander e cenários

✈ 8º Dia (Seg) – Londres / Faro, Porto
ou Lisboa
Transporte ao aeroporto e embarque para Portugal. Chegada. Fim
dos nossos serviços.

Hotéis Previstos Categoria Turística / Turística Superior
Cidade

Hotel

Londres

Royal National

Harrogate-York

Crown Harrogate / Ibis York

Edimburgo

Holiday Inn Express / Holiday Inn City West / Kings Manor

Glasgow

Marriott

Liverpool

Mercure Atlantic Tower / Marriott

Preços por pessoa desde
Datas

Duplo

Single

Abr-17Mai

1.420 €

1.891 €

31Mai-Jul+Set-Out

1.446 €

1.943 €

Ago

1.515 €

2.017 €

Sul de Inglaterra e País
de Gales – 8 Dias
Consulte www.lusanova.pt

Supl. transfers outros aeroportos: 20€ / pax / trajecto; Supl. transfers 1 pax e nocturnos - consulte-nos;
Base tarifa aérea TAP cl.U – Consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line
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Londres, Oxford, Stratford, Liverpool, Glasgow,
Inverness, Highlands, Edimburgo, York, Cambridge

O MELHOR DE
INGLATERRA E ESCÓCIA

Itinerário:
✈ 1º Dia (Sex) – Lisboa, Porto ou
Faro / Londres
Voo regular com destino a Londres.
Transporte ao hotel. Alojamento.
2º Dia (Sáb) – Londres
Visita panorâmica: bairros de Westminster, Kensington, Mayfair e Belgravia; breve
paragem junto ao Parlamento, Abadia de
Westminster, Big Ben e London Eye; prosseguimento por Royal Albert Hall e Albert
Memorial, West End, Piccadilly Circus, Trafalgar Square; Museu de História Natural,
Victoria & Albert, Museu das Ciências e
National Gallery. Termina no Palácio de
Buckingham. Tarde livre. Alojamento.
3º Dia (Dom) – Londres / Oxford / Stratford /
Chester / Liverpool
Saída para a cidade universitária de Oxford.
Passeio para admirar os seus magníficos colégios e visitar um deles. Continuação para
Stratford-Upon-Avon, encantadora cidade
nas margens do rio Avon, lugar de nascimento de Shakespeare. Visita panorâmica e
tempo livre. Prosseguimento para Chester –
passeio na cidade amuralhada, e Liverpool,
a cidade dos Beatles, com visita panorâmica
à chegada. Jantar e alojamento.
4º Dia (Seg) – Liverpool / Distrito
dos Lagos / Glasgow
Saída para o distrito dos Lagos, lugar
de inspiração de poetas e escritores, e
através das margens do Lago Grasmere
até Gretna Green, na fronteira com a Escócia. Tempo livre. Viagem para Glasgow
e breve visita de orientação. Alojamento.
5º Dia (Ter) – Glasgow / Loch Lomond / Fort
William / Lago Ness / Inverness / Highlands
Saída para as Highlands, via Loch Lomond
e Crianlarich até Fort William. Tempo livre. À tarde visita ao Loch Ness e início
da pitoresca rota pelas suas margens em
busca de “Nessie”, o esquivo monstro que
vive nos abismos do lago. Possibilidade
de efectuar passeio de barco (opcional).
A rota continua até às ruínas do Castelo

de Urquhart, e posteriormente para Inverness com visita panorâmica. Jantar e alojamento na zona das Highlands.
6º Dia (Qua) – Highlands / Pitlochry /
Stirling / Edimburgo
Saída para Pitlochry e visita a uma
destilaria de whisky, com prova incluída. Continuação até Callander
e Stirling, local de furiosas batalhas
durante a Guerra da Independência.
Visita ao seu castelo e tempo livre.
À tarde viagem para Edimburgo e visita panorâmica com destaque para
a Royal Mile. Jantar opcional com
folclore típico escocês. Alojamento.
7º Dia (Qui) – Edimburgo
Dia livre para explorar a cidade. Entre
as atrações principais estão o Palácio
de Holyrood, a Catedral St.Giles, a
Galeria Nacional, o Iate Real Britannia e o Castelo (entrada incluída para
visita por conta própria). Alojamento.
8º Dia (Sex) – Edimburgo / Jedburgh /
Durham / York / Harrogate
Viagem através das Terras Baixas
até Jedburgh, povoação fronteiriça que conserva os restos de uma
abadia beneditina. Continuação
para Durham dominada pela sua
magnífica catedral. Tempo livre e
prosseguimento para York, com a
maior catedral do Norte da Europa.
Jantar e alojamento em Harrogate.
9º Dia (Sáb) – Harrogate / Cambridge /
Londres
Saída para a cidade universitária de Cambridge e breve passeio para admirar nos
antigos colégios mostra da mais bela arquitectura de diferentes períodos. Tempo
livre e regresso a Londres. Alojamento.
✈ 10º Dia (Dom) – Londres / Faro,
Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.
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Highlands
Edimburgo

Glasgow

Harrogate
Liverpool

Londres

1 0 D I AS

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):
2020
03,17
Abril
01,15,22,29
Maio
05,12,19,26
Junho

1.585€

DESDE

3 Refeições

Julho

03,10,17,24,31

Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

07,14,21,28

Março

05

11,25
16
06
04

2021

Hotéis Previstos Categoria Turística / Turística Superior
Cidade

Hotel

Londres

President

Liverpool Marriott City Centre
Glasgow

Marriott Glasgow / Jurys Inn

Highlands Mac Donald Aviemore / Highland Aviemore / Craiglynne
Edimburgo Holiday Inn Express City Centre / Holiday Inn Zoo / Braid Hills / Apex Grassmarket
Harrogate Yorkshire / Cedar Court / Holiday Inn Express

Preços por pessoa desde
Datas

Duplo

Single

Abr+Nov-Mar’21

1.585 €

2.084 €

Mai+Out

1.632 €

2.186 €

Jun+Set

1.666 €

2.209 €

Jul-Ago

1.751 €

2.384 €

Supl. transfers outros aeroportos: 20€ / pax / trajecto; Supl. transfers 1 pax e nocturnos - consulte-nos;
Base tarifa aérea TAP cl.U – Consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line

Janeiro
Fevereiro

08
05

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o
itinerário em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em língua
espanhola;
• 9 noites em regime de alojamento
e pequeno-almoço;
• 3 jantares;
• Transfers de chegada e saída (aeroporto de Heathrow);
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e
combustível – 108€ (suj. a alteração);
• Seguro de viagem

Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Bagagem de porão (consultenos);
• Transfers outros aeroportos –
20€ por pessoa / trajecto
• Despesas de reserva
Nota:
• Alguns hotéis utilizados são
simples com serviços básicos e
localizam-se em edifícios protegidos, pelo que é normal que não
disponham de elevador;
• A visita de cidade no 2º dia inicia
às 07h40; o circuito no 3º dia inicia
às 07h50;
• Partidas com menos de 8 participantes poderão ser operadas com
guia/motorista
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Edimburgo, Highlands, Inverness, Lagos Ness e Lomond,
Ilha de Skye, Inveraray, Stirling

TESOUROS
DA ESCÓCIA

✈ 1º Dia – Lisboa, Porto ou Faro /
Edimburgo
Voo regular com destino a Edimburgo, via cidade de ligação. Transporte ao hotel. Alojamento.
2º Dia – Edimburgo
Visita panorâmica da capital escocesa com destaque para a Royal Mile e
o Castelo, onde pode ver a Pedra do
Destino, os apartamentos do Rei Stuart
e as Jóias da Coroa consideradas as
mais antigas da Europa. Tarde livre para
visitar a elegante Georgian New Town e
a histórica Old Town. Alojamento.

Highlands

Ilha de Skye
Inveraray

8 DIAS

Itinerário:

Edimburgo

DES DE

4 Refei ç õ e s

1.465€

Datas de Partida

Junho

07,10,14,17,21,24,28

(Mín. 2 participantes):

Julho
Agosto
Setembro

01,05,08,12,15,19,24,29

2020
Abril
Maio

05,08

01,03,09,13,16,19,23,30

3º Dia – Edimburgo / Fife-St. Andrews
/ Perth / Pitlochry / Highlands
Saída para norte, passando por Forth Bridge com vista panorâmica sobre o “Firth
of Forth”. Viagem pelo Reino de Fife até
St.Andrews, sede da universidade mais
antiga da Escócia e berço do golf; visita à
Catedral e Castelo. Continuação para Perth, porta de entrada das Terras Altas. Tempo livre e continuação para as Highlands,
com paragem em Pitlochry, estância de
férias da alta sociedade na época vitoriana. Jantar e alojamento na região.
4º Dia – Highlands (Whisky Trail e
Inverness)
Percurso pelo “whisky trail” até Speyside, berço do whisky. Visita a uma destilaria e prova da famosa bebida escocesa.
Continuação rumo ao norte, passando
pela bela catedral medieval de Elgin. Em
Inverness, capital das Terras Altas, visita
panorâmica e tempo livre. Regresso ao
hotel. Jantar e alojamento.
5º Dia – Highlands / Lago Ness / Ilha
de Skye / Costa Oeste
Partida para o famoso Loch Ness e iní-

cio da pitoresca rota pelas margens do
lago em busca de “Nessie”, o esquivo
monstro que vive nos abismos do lago.
Possibilidade de efectuar passeio de
barco (opcional). A rota continua até às
ruínas do Castelo de Urquhart (visita), e
pelo romântico Castelo Eilean Donan
até chegar à mística Ilha de Skye. Trajecto pela espectacular paisagem desfrutando de diferentes vistas de Cuillin
Hill. Jantar e alojamento na Ilha de Skye
ou na Costa Oeste.
6º Dia – Costa Oeste ou Ilha de Skye /
Fort William / Glencoe / Inveraray
Trajecto pelo “caminho das ilhas”,
uma das rotas mais bonitas do mundo, passando posteriormente por
Fort William até ao sul pelo histórico
Vale de Glencoe, cenário do infame
massacre de 1692. Viagem pelas dramáticas montanhas de Buchaille Etive
Moor e pelas margens do Lago Awe
até Inveraray, residência do Clã Campbell. Jantar e alojamento.
7º Dia – Inveraray / Lago Lomond /
Stirling / Edimburgo
Saída para sudeste, contornando o
Lago Fyne até ao Lago Lomond, um
dos locais mais cativantes de toda a
Escócia. Continuação para Stirling,
testemunha das furiosas batalhas da
Guerra da Independência. Visita ao
castelo situado num promontório rochoso. Alojamento em Edimburgo.
✈ 8º Dia – Edimburgo / Faro, Porto ou
Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

06,13,20

03,17,24

Hotéis Previstos Categoria Turística
Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o
itinerário em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em língua
espanhola;
• 7 noites em regime de alojamento e
pequeno-almoço;
• 4 refeições;
• Transfers de chegada e saída;
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e
combustível – 79€ (suj. a alteração);
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;

• Bagagem de porão (consultenos)
• Despesas de reserva
Nota:
• Alguns hotéis utilizados são
simples com serviços básicos e
localizam-se em edifícios protegidos, pelo que é normal que não
disponham de elevador;
• A visita de cidade no 2º dia inicia
às 08h20; o circuito no 3º dia inicia
às 07h50;
• O circuito pode operar no sentido
inverso ou saia de Edimburgo no
2º dia passando essa noite para
o final;
• Partidas com menos de 8 participantes poderão ser operadas com
guia/motorista

Cidade

Hotel

Edimburgo

Holiday Inn Express / Braid Hills / Ibis Centre South Bridge /
Holiday Inn / Hampton Inn by Hilton

Highlands

Mac Donald Aviemore / Highland Aviemore / Craiglynne / Palace
Milton Inverness

Skye ou Costa Oeste

Kings Arms Skye / Dunollie / Kyle / Gairloch

Inveraray

Inveraray Inn / Dalmaly / Ben Doran

Preços por pessoa desde
Datas

Duplo

Single

Abr

1.465 €

1.789 €

Mai-Jun

1.608 €

2.016 €

Jul+Set

1.642 €

2.061 €

Ago

1.778 €

2.372 €

Escócia – Terras Altas e
Outlander 9 Dias
Consulte www.lusanova.pt

Base tarifa aérea British cl.N – Consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line
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1959

2019

CIRCUITOS | 2020/2021

C i rc u i t o s e u r o p e u s S e l e ç ã o

Dublin, Kilkenny, Kerry, Moher, Galway, Kylemore, Connemara
Itinerário:
✈ 1º Dia (Dom) – Lisboa ou Faro / Dublin
Voo regular com destino a Dublin. Transporte
ao hotel na cidade ou arredores. Alojamento.
2º Dia (Seg) – Dublin
Visita panorâmica da cidade. O seu bairro histórico engloba várias catedrais e
igrejas, museus e galerias de arte, praças e jardins georgianos. O percurso inclui entradas no Trinity College onde se
encontra o Livro de Kells e na Guiness
Storehouse para provar a mais famosa
cerveja preta. Tarde livre. Alojamento.
3º Dia (Ter) – Dublin / Kilkenny / Kerry
Saída para Kilkenny, urbe medieval conhecida como a “cidade de mármore”.
Visita à sua Catedral e jardins do Castelo.
Jantar e alojamento no Condado de Kerry.
4º Dia (Qua) – Anel de Kerry
Esta é uma das zonas mais belas da
Irlanda. Percurso pela margem da acidentada costa da Península Iveragh
através das aldeias Killorglin, Cahirciveen, Waterville e Sneem; em Glenbeigh visita ao Museu Kerry Bog Village e
paragem nos jardins da Casa Muckross,
uma mansão de estilo vitoriano. Jantar
e alojamento no condado de Kerry.

79

SABORES
DA IRLANDA

5º Dia (Qui) – Kerry / Moher / Limerick-Clare
Travessia do Rio Shannon em ferry. Visita
às Escarpas de Moher, impressionantes penhascos que alcançam uma altura de 700m
sobre o nível do mar. Continuação pela estranha paisagem lunar da região de Burren
conhecida como o “deserto rochoso”. Jantar e alojamento em Limerick / Clare.
6º Dia (Sex) – Limerick-Clare / Galway
(Connemara e Abadia de Kylemore)
Percurso através da inóspita região de
Connemara. Visita à Abadia de Kylemore – mansão construída junto ao lago
Pollacapul há mais de 300 anos por
monjas beneditinas. Continuação para
Galway e visita de orientação. Jantar e
alojamento em Galway ou arredores.

Galway

Dublin

Kerry

7º Dia (Sáb) – Galway / Dublin
Visita a uma destilaria de whisky com
prova incluída. Regresso a Dublin e visita à Catedral de Saint Patrick. Alojamento em Dublin ou arredores.
✈ 8º Dia (Dom) – Dublin / Faro ou
Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Opção com Irlanda do Norte
11 DIAS

4 REFEIÇÕES

8º Dia (Dom) – Dublin / Belfast
Partida para a Irlanda do Norte atravessando o Condado de Louth, com
visita a Monasterboice, comunidade
monástica que alberga uma impressionante colecção de ruínas. Continuação para Mount Stewart, casa dos
marqueses de Londonderry, com magníficos jardins. Alojamento em Belfast.
9º Dia (Seg) – Belfast (Giant’s Causeway)
Saída pela Costa de Antrim para
visitar Giant’s Causeway, uma área
de colunas rochosas hexagonais
formada há 60 milhões de anos que,
segundo a lenda, são passos de um
gigante. Continuação para o Castelo
de Dunluce, antiga residência dos

DES DE

1.970€

clãs McQuillan e McDonnel. Alojamento em Belfast.
10º Dia (Ter) – Belfast / Dublin
Visita panorâmica da cidade com
destaque para a Câmara Municipal
e Universidade Queens com o seu
Claustro Tudor. Entrada no centro
interactivo Titanic Belfast, 9 galerias
que relatam a histórica trágica do navio. Tempo livre e regresso a Dublin.
Alojamento na cidade ou arredores.
✈ 11º Dia (Qua) – Dublin / Faro ou
Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Hotéis Pre v i stos - T u r íst ica S u p er io r
Cidade

Hotel

Condado de Dublin

Ashling / Clayton Ballsbridge / Sandymount / Academy
Plaza / Clarion Liffey Valle /Clayton Leopardstown / Carlton Blanchardstown / Maldron Dublin Airport / Mespil

Condado de Kerry

Brandon / Killarney / Castlerosse / River Island

Condado de Clare / Limerick Maldron Limerick / Limerick City / South Court
Condado de Galway

Salthill / Connacht / Lady Gregory / Oranmore Lodge /
Clayton at Ballybrit

8 DI AS

4 Refeições

DESDE

1.275€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):
2020

Abril
Maio
Junho

05
24
21,28

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em
língua espanhola;
• 7 ou 10 noites em regime de
alojamento e pequeno-almoço
irlandês;
• 4 refeições;

Julho
05,12,19,26
Agosto
02,09,16,23,30
Setembro 06,13
Outubro 04

• Transfers de chegada e saída;
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança
e combustível – 126€ (suj. a
alteração);
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagagem de porão (consulte-nos);
• Bagageiros nos hotéis;

Notas:

Condado de Antrim / Belfast Ibis Belfast City Centre / Holiday Inn Belfast City Centre

• Datas sublinhadas permitem a extensão à Irlanda do Norte;

Preço s por pe ss oa de s de

• Nas partidas de 19 de Julho e 23 de Agosto o alojamento será feito em condado próximo de Dublin e o grupo poderá ser repartido em hotéis diferentes;

Programa
8 dias
11 dias

Datas

Duplo

Single

Abr
Mai+Set-Out
Jun-Ago
Jul-Ago

1.275 €
1.335 €
1.397 €
1.970 €

1.585 €
1.649 €
1.711 €
2.502 €

• Na partida de 23 de Agosto o alojamento será feito em condado próximo de
Kerry e o grupo poderá ser repartido em hotéis diferentes;
• Na partida de 26 de Julho o alojamento será feito em condado próximo de Galway
• O circuito pode operar no sentido inverso

Base tarifa aérea Aer Lingus cl.R - consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line

anos

CIRCUITOS | 2020/2021
1959

2019
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C i rc u i t o s E u r o p e u s S e l e ç ã o

Zagreb, Plitvice, Zadar, Trogir, Split, Korcula, Dubrovnik

CROÁCIA
FABULOSA

Itinerário:
✈ 1º Dia (Sex) – Lisboa, Porto ou
Faro / Zagreb
Voo regular com destino a Zagreb.
Transporte ao hotel. Jantar e alojamento.
2º Dia (Sáb) – Zagreb
Visita panorâmica da capital da Croácia:
Dolac (o mercado ao ar livre), cemitério
Mirogoj; Cidade Alta (Kaptol) - o centro
medieval com a igreja de São Marcos,
a Catedral, Kamenita Vrata (centro de
devoção da Virgem Maria, patrona da
cidade) e Trg bana Josipa Jelacica - a
praça principal. Tarde livre. Alojamento.

Zagreb

Zadar
Split
Korcula

8 DIAS

Dubrovnik

DES DE

9 Refei ç õe s

1.520€

Datas de Partida

Junho

05,12,19

(Mín. 2 participantes):

Setembro
Outubro

04,11,18,25

2020
Maio

02,09

01,08,15,22,29

3º Dia (Dom) – Zagreb / Lagos de
Plitvice / Zadar
Partida para Plitvice, com paragem em
Rastoke para conhecer as suas cascatas. Almoço. Tarde dedicada a explorar
o Parque Nacional, um dos símbolos do
país, com os seus 16 lagos ligados por
92 cascatas. Caminhada nos trilhos para
apreciar a fauna e a flora locais. Jantar e
alojamento em Zadar.
4º Dia (Seg) – Zadar / Trogir / Split
Visita panorâmica de Zadar, cidade da
Dalmácia Central conhecida pelo licor
Maraschino: Forum Romano, Igreja de
São Donato, Catedral de Santa Anastasia, Rua Kalelarga e muralhas. Saída para
Pakovo Selo, uma aldeia etnográfica do
interior para degustação de vinho e presunto dálmata. Almoço e continuação
para Split, via Trogir pequena cidade
medieval. Jantar e alojamento.

“a pequena Dubrovnik”. Jantar e alojamento.
6º Dia (Qua) – Korcula / Ston /
Dubrovnik
Visita da cidade medieval, onde se
destaca a Catedral de São Marcos
(entrada), a Igreja de Todos os Santos
e as ruínas do lugar onde se diz ter
nascido Marco Polo. Saída para Ston,
construída no séc. XV e rodeada de
uma muralha de 5,5km, a 2ª maior do
mundo. Almoço e tempo livre. Continuação para Dubrovnik. Jantar e alojamento.
7º Dia (Qui) – Dubrovnik
Dubrovnik, a Pérola do Adriático. A cidade antiga, património da UNESCO,
está rodeada por 1940m de muralhas
góticas e renascentistas, guardando
no seu interior numerosas igrejas e
palácios de estilo renascentista. Passeio guiado pelo centro histórico com
destaque para a Porta de Pile, o Palácio do Reitor (entrada), a Catedral
e o Mosteiro Franciscano (entrada)
com uma das farmácias mais antigas
da Europa. Tarde livre para desfrutar
desta famosa estância do Mar Adriático, com inúmeros bares e esplanadas.
Jantar e alojamento.
✈ 8º Dia (Sex) – Dubrovnik / Faro,
Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

5º Dia (Ter) – Split / Korcula
Visita à grande jóia de Split, o Palácio
de Diocleciano, do séc.IV onde foram
filmadas cenas da “Guerra dos Tronos”:
sotãos, peristilo, Templo de Júpiter e
Catedral. Tempo livre. À tarde partida
para a Ilha de Korcula, conhecida como

Nota: datas sublinhadas operam no sentido inverso (de Dubrovnik a Zagreb)

Hotéis Previstos 4 H
Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante em
língua espanhola/portuguesa;
• 7 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• 9 refeições;
• Transfers de chegada e saída;
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 151€ (suj. a
alteração)
• Bagageiros nos hotéis;
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagagem de porão (consulte-nos)
• Despesas de reserva

Cidade

Hotel

Zagreb

Internacional

Zadar

Kolovare

Split

Art

Korcula

Liburna / Marko Polo / Port 9

Dubrovnik

Lero

Preços por pessoa desde
Datas

Duplo

Single

1-8Mai+Out

1.520 €

1.978 €
2.036 €

15-29Mai

1.574 €

Jun+ 4,18,25Set

1.661 €

2.190 €

11Set

1.709 €

2.238 €

Base tarifa aérea Croatia cl.S – Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line

anos
1959

2019

CIRCUITOS | 2020/2021

C i rc u i t o s e u r o p e u s S e l e ç ã o

Croácia, Montenegro, Albânia e Macedónia
Itinerário:
✈ 1º Dia (Dom) – Lisboa ou Porto /
Dubrovnik
Voo regular com destino a Dubrovnik, via cidade de ligação. Transporte ao hotel. Jantar
e alojamento.
2º Dia (Seg) – Dubrovnik / Budva /
Shkodra / Tirana
Dubrovnik, a Pérola do Adriático. A cidade antiga, património da UNESCO, está
rodeada por 1940m de muralhas góticas
e renascentistas, guardando no seu interior numerosas igrejas e palácios de
estilo renascentista. Passeio guiado pelo
centro histórico com destaque para o
Mosteiro dos Franciscanos (entrada)
com uma das farmácias mais antigas
da Europa, o Palácio do Reitor (entrada)
e a Catedral. Partida para a Albânia, via
Budva (Montenegro), atravessando a
fronteira em Shkodra, cidade localizada
no Lago Skadar, outrora capital do Reino dos Ilírios. Jantar e alojamento em
Tirana.
3º Dia (Ter) – Tirana / Ohrid
Tirana, capital da Albânia, é uma cidade
muito cultural com 8 bibliotecas e 5 casasmuseu. Visita panorâmica: Praça Skenderbey, Mesquita de Ethem Bey e Museu
Nacional (entrada) que conta a história do
país. À tarde saída para a Macedónia, via
Elbasan, atravessando a fronteira em Cafasan. Jantar e alojamento em Ohrid.
4º Dia (Qua) – Ohird
Dia dedicado a Ohrid, localizada junto
ao lago com o mesmo nome. Visitas
à Igreja de Santa Sofia (séc.XI), o principal monumento medieval do país,
com magníficos frescos bizantinos; e à
Igreja de São Clemente, com o ícone da
Anunciação; e ao Mosteiro São Naum,
construído no ano de 900 nas margens
do lago, dedicado ao missionário e
educador eslavo. Jantar em restaurante
local de estilo macedónio. Alojamento.
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BALCÃS
“EXPRESS”

5º Dia (Qui) – Ohrid / Skopje
Saída para Skopje e visita panorâmica da capital da Macedónia: Fortaleza Kale, Igreja de São Salvador
(entrada), o bazar antigo e a ponte
de pedra. Saída em direcção à Montanha Vodno para visitar o Mosteiro de São Pantaleão com ícones e
frescos do séc.XII que estão entre
os maiores achados bizantinos deste período. Jantar e alojamento.

Kolasin
Dubrovnik
Skopje

6º Dia (Sex) – Skopje / Kolasin
Viagem para Montenegro, via Pec e
Berane através do impressionante desfiladeiro do Rio Moraca. À tarde, chegada a Kolasin, localizada na margem
esquerda do Rio Tara, rodeada pelo
denso bosque de pinheiros da Montanha Bjelasica. Jantar e alojamento.

Ohird
Tirana

7º Dia (Sáb) – Kolasin / Cetinje /
Kotor / Dubrovnik
Saída para Cetinje, a 1ª capital de
Montenegro, para visitar o Museu
Rei Nicholas I, sua antiga residência.
Continuação para Budva e Kotor com
visita à catedral românica dedicada a
São Trifun, o patrono local. Prosseguimento para Dubrovnik através da baía
de Kotor, famosa pelos seus fiordes
únicos no Mediterrâneo. Jantar e alojamento.
✈ 8º Dia (Dom) – Dubrovnik / Porto
ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

8 DI AS

7 Refeições

DESDE

1.320€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):
2020

Maio
Junho

10,31
21

Julho

12
Agosto
02,23
Setembro 20

Hotéis Previstos
Cidade

Hotel

Dubrovnik

Ivka***

Tirana

Sky Tower****

Ohrid

Metropol****

Skopje

Karpoš****

Kolašin

Bianca****

Preços por pessoa desde
Datas

Duplo

Single

Mai-Jun

1.320 €

1.620 €

Jul-Set

1.374 €

1.672 €

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe
económica;
• Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante local em língua espanhola/inglesa;
• 7 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• 7 refeições;
• Transfers de chegada e saída;
• Bagagem de porão (23kgs)
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 185€
(suj. a alteração);
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva

Base tarifa aérea Croatia cl.S – Consulte disponibilidades no nosso sistema de reservas on-line

anos

CIRCUITOS | 2020/2021
1959

2019
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C i rc u i t o s E u r o p e u s S e l e ç ã o

Croácia, Eslovénia, Montenegro, Albânia, Macedónia,
Sérvia, Bósnia

GRANDE CIRCUITO
DOS BALCÃS

Liubliana

Itinerário:
✈ 1º Dia (Dom) – Lisboa ou Porto /
Zagreb
Voo regular com destino a Zagreb, via cidade de ligação. Transporte ao hotel. Jantar e
alojamento.

Zagreb

2º Dia (Seg) – Zagreb / Liubliana /
Postojna / Zagreb
Viagem para a Eslovénia e visita panorâmica de Ljubliana: bairro antigo, Câmara
Municipal, Fonte de Robba, Três Pontes,
Universidade e Centro Cultural. Continuação para Postojna, almoço e visita
às grutas a bordo de um pequeno combóio. Jantar com folclore em Zagreb.
Alojamento.
3º Dia (Ter) – Zagreb / Plitvice / ZadarSibenik
Visita panorâmica da capital da Croácia,
com destaque para a Catedral de São Estevão, Igreja de São Marcos e Convento
de Santa Clara, sede do museu da cidade.
Saída para Plitvice. Almoço e visita ao Parque Nacional, cujos 16 lagos comunicam
entre si por 92 cascatas. Caminhada pelos trilhos do parque. Jantar e alojamento
na região de Zadar.

Belgrado
Sarajevo
Mostar

Zadar
Dubrovnik

Podgorica
Tirana

15 DIAS

Skopje
Ohrid

DES DE

27 Refei ç õ e s

2.005€

4º Dia (Qua) – Zadar-Sibenik / Split /
Dubrovnik
Saída para Split e visita panorâmica da
capital da Dalmácia com destaque para
as suas fortificações medievais, igrejas
românicas, palácios, porto e passeio
marítimo. Inclui entrada nos sótãos do
Palácio de Diocleciano. Almoço e continuação para Dubrovnik. Jantar e alojamento na região.

5º Dia (Qui) – Dubrovnik
Visita panorâmica da “Pérola do Adriático”
que inclui a Catedral e uma das farmácias
mais antigas da Europa no Mosteiro Franciscano. Almoço. Tarde livre. Jantar e alojamento na região.
6º Dia (Sex) – Dubrovnik / Kotor /
Podgorica
Partida para Montenegro, via Herzeg
Novi e Baía de Kotor, famosa pelos
seus fiordes únicos no Mediterrâneo.
Percurso em barco desde Perast para
visitar o pequeno ilhote com a Igreja de
Gospa od Skrpjela. Continuação para
a cidade de Kotor com visita do centro
histórico, e daqui por estrada para Budva, a estância balnear montenegrina.
Almoço e tempo livre. Jantar e alojamento em Podgorica.
7º Dia (Sáb) – Podgorica / Tirana
Partida para a Albânia, passando pelo
Lago Shkodra. Almoço e visita de Tirana com destaque para a Praça de
Skenderbey, a Mesquita de Ethem Bey
(exterior) e Museu Nacional (entrada).
Jantar e alojamento na região.
8º Dia (Dom) – Tirana / Ohrid
Saída para a Macedónia, até Ohird, localizada junto ao lago com o mesmo nome.
Almoço. Visita à Igreja de Santa Sofia,
com magníficos frescos bizantinos. Tempo livre. Jantar e alojamento na região.
9º Dia (Seg) – Ohrid / Skopje
Saída para Skopje, capital da Macedónia, nas margens do Rio Vadar.

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):
2020
Maio
Junho

Julho
Agosto
Setembro

03,17,31

05,12,19,26
02,09,16,23
06,20

07,14,21,28

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante em
língua espanhola;
• 14 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• 27 refeições;
• Transfers de chegada e saída;
• Bagagem de porão (23kgs)
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 158€ (suj. a
alteração);
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva

anos
1959

2019

CIRCUITOS | 2020/2021

C i rc u i t o s e u r o p e u s S e l e ç ã o

Almoço e visita ao antigo bazar, à
ponte de pedra e à Fortaleza Kale (entrada). Jantar e alojamento na região.
10º Dia (Ter) – Skopje / Nis /
Belgrado
Viagem para a Sérvia, passando por
Nis, nas margens do Rio Nisava. Tempo livre, almoço e continuação para
Belgrado. Jantar e alojamento.
11º Dia (Qua) – Belgrado
Visita panorâmica do centro histórico
da capital da Sérvia: Palácio Real, Parlamento, Praça da República, Teatro
Nacional. Fortaleza de Kalemegdan e
Igreja Ortodoxa (entrada). Almoço. Tarde livre. Jantar e alojamento.
12º Dia (Qui) – Belgrado / Sarajevo
Partida para Sarajevo. Almoço em
rota. À chegada, visita desta fascinante cidade bósnia: bairros turco e austro-húngaro, lugares de culto judaico
e monumentos únicos como a Grande
Biblioteca Nacional. Jantar e alojamento na região.
13º Dia (Sex) – Sarajevo / Medjugorje
/ Mostar
Saída para Medjurgorje, lugar de peregrinação. Almoço em Mostar e visita
desta urbe medieval nas margens do
Rio Neretva, importante centro de comércio e de passagem das caravanas
na época em que os turcos dominavam a região. Destaque para o bairro
medieval com ponte Stari Most. Jantar
e alojamento na região.

14º Dia (Sáb) – Mostar / Zadar /
Zagreb
Partida para Zadar. Almoço e visita
desta cidade da Dalmácia Central,
cujos símbolos são O “Órgão do Mar”,
a “Saudação ao Sol”, o presunto e o
licor Maraschino. Jantar e alojamento
em Zagreb.
✈ 15º Dia (Dom) – Zagreb / Porto
ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Notas:
• Passaporte obrigatório;
• O circuito pode operar no sentido
inverso;
• Não poderemos garantir os tempos
de espera necessários para cruzar
as fronteiras entre os diferentes
países; dependendo da situação
podem ocorrer tempos de espera
adicionais e não previstos que
estão fora do nosso controle;
• Em caso de confirmação do Hotel
Duvet Skopje o jantar será num
restaurante a 100m do hotel;
• Em datas de eventos e congressos, o alojamento poderá ser feito
noutros hotéis e/ou nos arredores
das cidades
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Hotéis Previstos 3 H / 4 H
Cidade

Hotel

Zagreb

Internacional / Admiral / Panorama / Phoenix / Puntijar

Porto / Kolovare / Pinjia Petrcana / Ilirija Biograd / Bolero Biorgrad / Solaris /
Zadar-Sibenik
Punta Vodice / Olympia Vodice / Zvonimir Otocac
Hotéis Maestral / Complexo Valamar / Hotéis Remisens Epidauros-Albatros
Dubrovnik
Cavtat / Ivka / Petka / Villas Plat
Podgorica
Centre Ville / Ramada / Podgorica
Tirana

Diplomat / Mondial / Doro City / Oda / BW Ark

Ohrid

Millenium Palace / Belvedere / Bellevue

Skopje

Duvet / Russia / Panoramika

Belgrado

Design Mr. President / Queens Astoria

Sarajevo

Hollywood / Terme / Walter / Koncept Residence

Mostar

City / Bevanda / Bristol / Mepas

Preços por pessoa desde
Datas

Duplo

Single

Mai

2.005 €

2.453 €

Jun+Set

2.132 €

2.581 €

Jul-Ago

2.184 €

2.632 €

Base tarifa aérea Croatia cl.S – consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line

anos
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Bucareste, Sibiu, Alba Iulia, Cluj Napoca, Targu Mures,
Sighisoara, Brasov, Bran, Sinaia

ROMÉNIA – CASTELOS
DA TRANSILVÂNIA

Itinerário:
✈ 1º Dia (Sex) – Portugal / Bucareste
Voo regular com destino a Bucareste Noite a bordo.
2º Dia (Sáb) – Bucareste
Chegada. Transporte ao hotel. Dia livre. Alojamento (check-in no hotel a partir das 14h00).

Cluj Napoca

Targu Mures

3º Dia (Dom) – Bucareste / Sibiu
Visita panorâmica da capital. Almoço e
saída para Sibiu, com visita em rota ao
Mosteiro Cozia (séc.XIV) de arte bizantina
romena. Alojamento.
4º Dia (Seg) – Sibiu / Alba Iulia /
Cluj Napoca
Visita de Sibiu, capital europeia da cultura em 2007, incluindo as Praças Maior e
Menor e as Catedrais Ortodoxa e Católica.
Saída para Alba Iulia para visitar as ruínas
da antiga cidadela e a catedral. Almoço e
continuação para Cluj Napoca, localizada
na zona oeste da região da Transilvânia.
Visita panorâmica do centro. Alojamento.

Brasov

Sibui
Bucareste

5º Dia (Ter) – Cluj Napoca / Turda /
Targu Mures
Saída para Turda, uma mina de sal formada há 14 milhões de anos, a uma profundidade de 1,2km. A descida far-se-á
ao máximo de 850m. Almoço. Continuação para Targu Mures, cidade medieval do séc.XV e reconstruída no séc.
XVII. Visita panorâmica. Alojamento.

6º Dia (Qua) – Targu Mures / Biertan /
Sighisoara / Brasov
Saída para Biertan, onde sobre uma colina
nos arredores situa-se uma igreja fortificada
de estilo gótico tardio. Continuação para Sighisoara, uma das mais importantes cidades
medievais do mundo. No alto destaca-se a
fortaleza amuralhada com portas e passagens secretas, a Torre do Relógio e a casa
onde nasceu o Príncipe Vlad Tepes – O
Empalador. Almoço e viagem para a Brasov,
cidade que recorda orgulhosamente ter sido
a capital da Transilvânia. Alojamento.
7º Dia (Qui) – Brasov (Prejmer e Bran)
Visita à igreja fortificada de Prejmer e ao
Castelo de Bran, do séc.XIV conhecido
mundialmente como o “Castelo do Drácula”. Almoço, regresso a Brasov e visita
panorâmica da cidade: Praça Maior, Igreja
Negra e bairro antigo. Alojamento.
8º Dia (Sex) – Brasov / Sinaia / Bucareste
Saída para Sinaia, uma das principais estâncias de montanha do país. Visita ao
Castelo de Peles, ex-residência de Verão
da família real. Viagem de regresso a Bucareste. Almoço e tempo livre. Alojamento.
✈ 9º Dia (Sáb) – Bucareste / Portugal
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Opção com Bulgária
9 DIAS

DES DE

6 Refei ç õ e s

1.095€

Datas de Partida de Lisboa - 9 dias
(Mín. 2 participantes):
2020
Junho
Julho

19,26

Agosto

07,14,21,28

03,10,17,24,31

Setembro

04,11

Datas de Partida de lisboa, porto ou faro - 8 dias
(Mín. 2 participantes):
2020
Junho
Julho

20,27

Agosto

01,08,15,22,29

04,11,18,25

Setembro

05,12,19

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário escolhido em classe
económica;
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em língua
espanhola;
• 7 ou 10 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• 6 ou 12 refeições;
• Transfers de chegada e saída;

• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e
combustível – 70€ / 199€ / 188€ /
(suj. a alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Bagagem de porão (consulte-nos)
• Despesas de reserva

1 1 D I AS

1 2 REF EIÇÕES

8º Dia (Sáb) – Bucareste / Veliko
Tarnovo
Transporte para a fronteira em Giurgiu, mudança de veículo e continuação para Veliko
Tarnovo, capital medieval da Bulgária, nas
margens do rio Yantra. Almoço em rota.
Breve paragem junto à fortaleza de Tsarevets (exterior) e passeio pelo mercado “Samovodska Charshia”. Jantar e alojamento.
9º Dia (Dom) – Veliko Tarnovo / Kazanluk
/ Plovdiv
Saída para Kazanluk no Vale das Rosas. Visita da réplica duma sepultura
dos Tracianos e Museu Regional.
Almoço e partida para Plovdiv, nas
margens do Rio Maritza. Passeio pelo
bairro antigo. Jantar e alojamento.
10º Dia (Seg) – Plovdiv / Rila /Sófia
Visita ao Mosteiro de Rila, construído
no séc. X em plena montanha, centro
histórico da cultura nacional. No seu
interior podem ser apreciadas as melhores mostras artísticas nacionais.

DESDE

1.785€

Almoço e continuação para Sófia.
Visita panorâmica da capital, incluindo entrada na Catedral de Alexandre Nevski. Jantar e alojamento.
✈ 11º Dia (Ter) – Sófia / Portugal
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Hotéis Previstos 4H
Cidade

Hotel

Bucareste Novotel / Mercure / Capital Plaza
Sibiu

Continental Forum / Ramada Sibiu

Cluj Napoca Gran Hotel Napoca
Targu Mures Grand / Concordia
Brasov

Aro Palace

Veliko Turnovo Meridian Bolyarski / Panorama
Plovdiv

Gran Hotel Plovdiv

Sofia

Ramada

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Programa

Datas

Duplo

Single

Roménia – 9 Dias voos Blue Air

Jun-Set

1.095 €

1.325 €

Roménia – 8 Dias
Roménia e Bulgária - 11 Dias

Jun-Set
Jul-Set

1.195 €
1.785 €

1.423 €
2.147 €

Supl.transfers 1 pax: 45€
Base tarifa aérea Blue Air cl.V e Lufthansa cl.W - consulte disponibilidade no nosso sistema de
reservas on-line
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Varsóvia, Wieliczka, Cracóvia, Auschwitz, Wroclaw, Torún,
Gdansk, Malborg

POLÓNIA
COMPLETA

Itinerário:
✈ 1º Dia (Sex) – Lisboa / Varsóvia
Voo regular com destino a Varsóvia. Assistência e transporte ao hotel. Reunião com
o guia na recepção. Jantar e alojamento.
2º Dia (Sáb) – Varsóvia / Cracóvia
Visita panorâmica - cidade velha, completamente destruída após o bombardeamento de
1944 e meticulosamente reconstruída; Praça
do Mercado, Praça do Castelo, Catedral de
São João, Torre Barbacana e Teatro Grande;
seguindo pela Rota Real repleta de estátuas,
igrejas e residências aristocráticas, chega-se
ao Parque Real Lazienki com o Palácio Sobre
a Água e o monumento a Fréderic Chopin;
passagem pelo antigo gueto judaico, pelo
Monumento da Libertação de Varsóvia e pelo
Túmulo do Soldado Desconhecido. Almoço e
viagem para Cracóvia. Alojamento.
3º Dia (Dom) – Cracóvia / Wieliczka /
Cracóvia
Cracóvia, antiga capital, fascina com os
seus tesouros arquitectónicos e artísticos. Visita panorâmica: centro histórico,
rodeado pelo Parque Planty com a Praça
do Mercado, Igreja de Santa Maria, Torre
da Câmara Municipal e Mercado dos Tecidos; continuação para a colina de Wawel
com o Palácio Real e a Catedral; passeio
pelo bairro Kazimierz, fragmento da antiga
cidade judaica, com 2 sinagogas, e onde
foi filmado “A Lista de Schindler”. Almoço
e excursão às Minas de Sal Wieliczka,
impressionante conjunto de câmaras, capelas e galerias subterrâneas esculpidas
em sal-gema. Regresso a Cracóvia. Alojamento.
4º Dia (Seg) – Cracóvia / Auschwitz /
Wroclaw
Saída para Oswiecim, tristemente conhecido sob o seu nome alemão – Auschwitz.
Visita guiada ao antigo campo de concentração em cuja porta ainda se pode ler em
alemão o lema “O Trabalho Libertá-los-á”.
Almoço e viagem para Wroclaw (Breslávia). Alojamento.

85

5º Dia (Ter) – Wroclaw / Torún
Visita panorâmica da “Cidade das Mil
Pontes”: praça do mercado e ruas adjacentes com a igreja gótica de Santa
Isabel e a de Santa Maria Madalena,
com um dos pórticos românticos mais
antigos e belos da Europa Central; Praça Solny, os antigos matadouros, o antigo mercado central, a ilha de Ostrów
Tumski e a Universidade com a Aula
Leopoldina. Almoço e saída parta Torún,
lugar de nascimento de Nicolau Copérnico. Alojamento.
6º Dia (Qua) – Torún / Gdánsk
Breve visita panorâmica desta cidade localizada nas margens do Rio Vístula: Câmara
Municipal da Cidade Velha, monumento e
Casa de Copérnico (exterior), ruínas do castelo teutónico e Torre Inclinada. Almoço e
partida para Gdánsk. Alojamento.

Gdánsk

Varsóvia
Wroclaw
Cracóvia

7º Dia (Qui) – Gdánsk
Visita da cidade: Porta Alta e Porta Dourada adjacente à Rua Dluga, com as casas
do patriarcado; Câmara Municipal com a
estátua do rei Segismundo Augusto; Rua
Dlugi Targ com a esplêndida Corte de
Artús onde se juntavam os comerciantes
da Liga Hanseática; Fonte de Neptuno e
Basílica de Santa Maria. Passeio pela Rua
Mariacka até à Porta Verde nas margens
do Rio Motlawa. Almoço e visita à Catedral de Oliwa. Alojamento.
8º Dia (Sex) – Gdánsk / Malborg / Varsóvia
Visita ao Castelo dos Cavaleiros Teutónicos de Malbork, sede desta ordem e a
maior construção medieval deste tipo em
toda a Europa, rodeado de potentes muralhas com torreões e portas. Almoço e
viagem para Varsóvia. Alojamento.
✈ 9º Dia (Sáb) – Varsóvia / Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Hotéis Previstos 4H
Cidade

Hotel

Varsóvia

Radisson Blu Sobieski

Cracóvia

Novotel Centrum

Wroclaw

Novotel Centrum

Torún

Mercure Centrum

Gdánsk

Mercure Stare Miasto

Preço s por pe ss oa de s de
Datas

Duplo

Single

Supl. PC

Abr-Out

1.399 €

1.715 €

174 €

Supl.PC = 6 jantares nos hotéis e/ou restaurantes locais; Supl. transfers 1 pax: 30€;
Base tarifa aérea TAP cl.E – Consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line

9 DI AS

8 Refeições

DESDE

1.399€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):

Julho

2020

Agosto
14,28
Setembro 11,25
Outubro 09

Abril
Maio
Junho

24
08,29
19

03,17,31

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe económica;
• Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante em
língua espanhola;
• 8 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço buffet;
• 8 refeições;
• Transfer de chegada com assistência;
• Transfer de saída;
• Bagagem de porão (23kgs);
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 82€ (suj. a alteração)
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva
Nota:
• Guia/motorista para grupos com menos de 7 participantes
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Minsk, Vilnius, Riga, Tallinn

BÁLTICO
COM BIELORRÚSSIA

Itinerário:
✈ 1º Dia (Qui) – Lisboa ou Porto /
Minsk
Voo regular com destino a Minsk, via cidade
de ligação. Transporte ao hotel. Alojamento.
2º Dia (Sex) – Minsk
Minsk, capital da Bielorrússia, é um dos
segredos mais bem guardados da Europa. Visita panorâmica: Praça e Avenida
da Independência com vestígios do estalinismo, bairro antigo, Ilha das Lágrimas, bairro de Trinity e o Parque Janka
Kupala. Tarde livre. Alojamento.
3º Dia (Sáb) – Minsk (Mir)
Excursão ao Castelo de Mir, um dos maiores tesouros do país e um exemplo excepcional de uma fortificação da Europa
Central, com influências góticas, barrocas
e renascentistas. Alojamento.

Tallinn

Riga

Vilnius
Minsk

4º Dia (Dom) – Minsk / Vilnius
Manhã livre. Viagem para Vilnius. Alojamento.
5º Dia (Seg) – Vilnius
Visita panorâmica da capital da Lituânia,
com um passeio pela cidade antiga: Catedral, Torre de Gediminas, Igreja de Pedro e
Paulo (entrada), Igreja de Santa Ana, Universidade e Portas da Madrugada. Tarde
livre. Alojamento.

11 DIAS

1

DES DE

Refeição

1.665€

Datas de Partida

6º Dia (Ter) – Vilnius / Rundale /
Riga
Saída para Riga, com paragem na Colina das Cruzes, importante centro de
peregrinação católica. Já na Letónia,
visita ao Palácio de Rundale, de estilo
barroco, antiga residência dos Duques
de Curlândia. Chegada a Riga ao final
da tarde. Alojamento.

7º Dia (Qua) – Riga
Riga é a maior das 3 capitais bálticas
e um verdadeiro caleidoscópio de
estilos arquitectónicos. O passeio panorâmico inclui o Castelo, a Catedral,
a Igreja de São Pedro, a Porta Sueca,
os Três Irmãos, a Casa dos “Cabeças
Negras” e o Monumento à Liberdade.
Tarde livre. Alojamento.
8º Dia (Qui) – Riga
Descubra a Letónia medieval com
uma excursão ao Parque Nacional de
Gauja e a Sigulda, visitando as ruínas
de Turaida, e do Castelo da Ordem
Teutónica e a Gruta Gutman. Tarde
livre. Jantar no Restaurante Forest.
Alojamento.
9º Dia (Sex) – Riga / Parnu / Tallinn
Saída para a Estónia ao longo da costa. Paragem em Parnu, para um breve
passeio pela praia. Alojamento em
Tallinn.
10º Dia (Sáb) – Tallinn
Tallinn é uma mescla de espírito medieval com estilo de vida moderno. A
visita panorâmica leva-o através das
muralhas medievais até à cidade antiga: Castelo Toompea, Igreja da Cúpula, a Catedral Alexander Nevsky, a
antiga Câmara Municipal e o Grande
Grémio (entrada). Tarde livre. Alojamento
✈ 11º Dia (Dom) – Tallinn / Porto
ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

(Mín. 2 participantes):
Capitais Bálticas 8 Dias (do 4º ao 11º Dia)

Junho

07,14,21,28

2020

Julho
Agosto
Setembro
Outubro

05,12,19,26

Julho
Agosto

02,16,30

02,09,16,23,30
Março
29
06,13,20,27
Abril
05,12,26
04
03,10,17,24,31
Maio
Datas sublinhadas com guia acompanhante em língua portuguesa; datas azuis
permitem a categoria 5*

Báltico com Bielorrússia 11 Dias
2020
04,18
Junho

13

Datas sublinhadas com guia acompanhante em língua portuguesa a partir do 5º dia
Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário escolhido em classe
económica,
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em língua
espanhola/italiana e portuguesa nas
datas indicadas;
• 7 ou 10 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço buffet;
• 1 refeição;
• Transfers de chegada e saída;
• Taxas de IVA;

anos
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Excursões opcionais
• Minsk - Museu da Grande Guerra
Patriótica (3h) – 40€;
• Minsk - Jantar no Restaurante
Gambarinus – 35€;
• Vilnius - Trakai (3h) – 35€;
• Vilnius - Jantar no Restaurante
Belmontas – 35€;

Hotéis Previstos
Minsk

Hotel 4 H
Minsk

Hotel 5H
-

Vilnius

Holiday Inn

Radisson Blu Astorija

Riga

Tallink

Semarah Grand Poet

Tallinn

Tallink City

Radisson Blu Sky

Cidade
• Taxas de aeroporto, segurança e
combustível – 149€ / 153€ (suj. a
alteração);
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Visto para a Bielorrússia;
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Bagagem de porão;
• Despesas de reserva
Nota:
• Passaporte obrigatório para a
Bielorrússia

• Riga - Concerto de Órgão na
Catedral Dome – 30€;
• Riga - Jurmala (4h) – 35€;
• Riga – Museu do Motor – 35€
• Tallinn - Parque e Palácio Kadriorg e KUMU (4h) – 35€;
• Tallinn - Jantar Medieval no Restaurante Maikrahv – 35€

Outros circuitos no Báltico
Consulte www.lusanova.pt

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Programa
Capitais Bálticas 4*

Datas

Duplo

Single

Supl. MP

Supl.PC

Mar-Out

1.155 €

1.444 €

126€ (6)

211€ (12)

Capitais Bálticas 5*
Jun-Ago
1.310 €
1.694 € 185€ (6)
270€ (12)
Báltico com Bielorrússia Jun-Ago
1.665 € 2.096 € 225€ (9)
Supl. transfers 1 pax: 45€
Base tarifa aérea Lufthansa cl.S – consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line
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Oslo, Gotemburgo, Copenhaga, Estocolmo, Tallinn,
Helsínquia

ESSÊNCIA
DO MAR BÁLTICO

Itinerário:
✈ 1º Dia (Sáb) – Lisboa, Porto ou
Faro / Oslo
Voo regular com destino a Oslo.
Transporte ao hotel. Alojamento.
2º Dia (Dom) – Oslo / Gotemburgo
Visita panorâmica da capital da
Noruega: casa da Ópera, Ilha de
Bygdoy, Parque Vigeland, Palácio
Real e Rua Karl Johan. Saída para
Gotemburgo, na província sueca de
Vastra Gotaland. Alojamento.
3º Dia (Seg) – Gotemburgo / Copenhaga
Saída cedo em direcção à Dinamarca, com passagem por pequenas
povoações suecas até à cidade de
Helsingborg situada em frente ao
estreito de Sund. Curta travessia
em ferry para Elsinor e chegada a
Copenhaga ao final da tarde. Visita ao Parque Tivoli, no coração da
cidade, um parque diversões que é
uma das suas principais atracções.
Alojamento.
4º Dia (Ter) – Copenhaga
Visita panorâmica da capital dinamarquesa: Praça da Câmara Municipal,
Rua Stroget, Glyptoteca de Carlsberg, Museu Nacional, antiga bolsa
de valores, Igreja Naval, Praça do Rei,
Teatro Real e o pitoresco porto de
Nyhavn com a escultura da Pequena
Sereia. Tarde livre. Alojamento.
5º Dia (Qua) – Copenhaga / Estocolmo
Viagem para Estocolmo. Alojamento.
6º Dia (Qui) – Estocolmo
A capital sueca está construída
sobre 14 ilhas conectadas por 57
pontes. O percurso panorâmico inclui uma caminhada pelo bairro antigo – Gamla Stan com as suas ruas
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estreitas e onde se destaca a Catedral e o Palácio Real. Transporte
para o porto e embarque em ferry
para Tallinn. Jantar e alojamento a
bordo.
7º Dia (Sex) – Tallinn
Chegada à capital da Estónia.
Transporte ao hotel e dia livre.
Alojamento.

Helsínquia

Oslo
Estocolmo

Tallinn
Gotemburgo

8º Dia (Sáb) – Tallinn
Tallinn é uma mescla de espírito
medieval com estilo de vida moderno. A visita panorâmica leva-o
através das muralhas medievais até
à cidade antiga: Castelo Toompea,
Igreja da Cúpula, a Catedral Alexander Nevsky, a antiga Câmara Municipal e o Grande Grémio (entrada).
Tarde livre. Alojamento.

Copenhaga

9º Dia (Dom) – Tallinn / Helsínquia
Manhã livre. Travessia em ferry para
Helsínquia. Transporte ao hotel.
Alojamento.
10º Dia (Seg) – Helsínquia
Helsínquia situa-se no cruzamento
das culturas do oeste e do leste europeu e isso reflecte-se em todos
os aspectos do seu dia-a-dia. A visita panorâmica leva-o até ao porto e
à Praça do Senado com a Catedral
Luterana, Avenida Mannerheim,
Edifício do Parlamento, Casa da Finlândia, Monumento Sibelius e Igreja
Tempeulaikko escavada na rocha
(entrada). Tarde livre. Alojamento.
✈ 11º Dia (Sáb) – Helsínquia / Faro,
Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Excursões opcionais
• Tallinn - Parque e Palácio Kadriorg e KUMU (4h) – 35€;
• Tallinn - Jantar Medieval no Restaurante Maikrahv – 35€

• Helsínquia – Fortaleza de
Suomenlinna (3h) – 55€
• Helsínquia – Jantar no Restaurante Salve – 55€

Hotéis Previstos 4H
Cidade

Hotel

Oslo

Scandic Sjolust

Gotemburgo

Scandic Molndal

Copenhaga

Scandic Sydhavn

Estocolmo

Scandic Malmen

Tallinn

Radisson Blu Olimpia

Helsínquia

Glo Art

Preço s por pe ss oa de s de
Datas

Duplo

Single

Jun-Set

1.705 €

2.282 €

1 1 DI AS

1

R e f e i ção

DESDE

1.705€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):
2020

Junho

20

Julho

11,25
Agosto
08,29
Setembro 05

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe
económica,
• Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante em língua espanhola;
• 9 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço
buffet;
• 1 noite a bordo do ferry Estocolmo / Tallinn (camarote
exterior) em regime de alojamento e pequeno-almoço
buffet;
• 1 refeição;
• Transfers de chegada e saída;
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 82€
(suj. a alteração);
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagagem de porão (consulte-nos)
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva

Supl. transfers 1 pax: 40€;
Base tarifa aérea Tap cl.U – Consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line
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Kiev, Lviv

UCRÂNIA
CLÁSSICA

Itinerário:
✈ 1º Dia (Qua) – Lisboa ou Porto /
Kiev
Voo regular com destino a Kiev, via cidade de ligação. Transporte ao hotel.
Alojamento.
2º Dia (Qui) – Kiev
Fundada no séc.IX, Kiev é o berço da civilização eslava e do cristianismo ortodoxo. Visita
panorâmica: Catedral de São Vladimir, Porta
Dourada, Catedral Santa Sofia, Mosteiro de
São Miguel das Cúpulas Douradas, Praça da
Independência, Ópera e Catedral de Santo
André. À tarde visita ao Mosteiro Pecherska
Lavra (ou das Grutas), um dos lugares santos
da religião ortodoxa oriental. O complexo engloba igrejas, jardins, museus e um sistema
de grutas. Alojamento.

Kiev
Lviv

3º Dia (Sex) – Kiev
Dia livre. Alojamento.
4º Dia (Sáb) – Kiev / Lviv
Manhã livre. À tarde viagem de comboio
para Lviv. Transporte ao hotel. Alojamento.

5º Dia (Dom) – Lviv
Visita panorâmica da parte histórica,
um complexo de edifícios dos sécs. XIV
ao XVI: - Casa da Cidade na Praça do
Mercado, Casa da Pedra Negra, Praça
da Ópera, Palácio de Kornyakt, Museu
da Farmácia Medieval (entrada), Catedrais Arménia, Dominical e Beneditina
e Capela Boim (entrada). Tarde livre.
Alojamento.
6º Dia (Seg) – Lviv
Excursão aos castelos nos arredores de Lviv,
uma viagem ao passado: Castelo Olesko, do
séc.XIII, antiga residência dos reis polacos
com um parque em seu redor; Complexo
Zolochiv, do séc.XVII, em cujo pátio encontram-se o Grande Palácio e o Palácio Chinês.
Jantar no Restaurante “Truta, Pão e Vinho”.
Alojamento.
✈ 7º Dia (Ter) – Lviv / Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Opção com Polónia
1 1 D I AS

2 REF EIÇÕES

7º Dia (Ter) – Lviv / Cracóvia
Embarque em combóio interurbano para a
cidade polaca de Przemysl, para conexão a
Cracóvia. A viagem faz-se através da montanhosa região da Subcarpática. Transporte
ao hotel. Alojamento.
7 DIAS

1

DES DE

Refei ção

1.145€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):
2020
Julho

Agosto

01,15,22,29

Excursões opcionais
• Kiev – Jantar no Restaurante “Opanas” – 35€
• Kiev – Museu Etnológico Pirogovo
(4h) – 35€
• Kiev – Catedral de Santa Sofia e
Museu Nacional (3h) – 25€

05,12

• Kiev – Museu de Chernobyl (3h)
– 35€
• Lviv – Tour da Cerveja (2h) – 30€
• Cracóvia – Jantar no Restaurante
Hawelka – 35€
• Varsóvia - Parque Real Lazienki (3h) – 35€

8º Dia (Qua) – Cracóvia
Durante 500 anos Cracóvia foi a capital real
da Polónia. A visita inclui o bairro histórico
com a Igreja de Santa Maria, a Universidade, o castelo (entrada) e a Catedral de
Wawel. À tarde excursão às Minas de Sal
Wieliczka, um conjunto de galerias subterrâneas esculpidas em sal-gema. Alojamento.
9º Dia (Qui) – Cracóvia / Czestochowa /
Varsóvia
Visita ao Mosteiro de Jasna Gora da
Virgem Negra, o coração espiritual
da Polónia, em Czestochowa. Viagem
para Varsóvia pelas planícies da Polónia Central. Alojamento.

DESDE

1.720€

10º Dia (Sex) – Varsóvia
Visita panorâmica da capital: Rota
Real repleta de estátuas, igrejas e
residências aristocráticas; e a cidade velha, completamente destruída
após o bombardeamento de 1944
e meticulosamente reconstruída,
com o Castelo Real, a Catedral de
São João (entrada), a Praça do Mercado e a Torre Barbacana. Tarde
livre. Jantar no Restaurante Dawne
Smaki. Alojamento.
✈ 11º Dia (Sáb) – Varsóvia / Porto
ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Hotéis Previstos 4 H
Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário escolhido em classe
económica;
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em língua
espanhola/italiana;
• 6 ou 10 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço buffet;
• 1 ou 2 refeições;
• Trajecto Kiev / Lviv em comboio
“Hyundai” (2ª classe);
• Trajecto Lviv / Przemys / Cracovia
em comboio interurbano ” (2ª classe) – opção de 11 dias;

anos
1959

2019

• Transfers de chegada e saída;
• Bagageiros nos hotéis e estações
de caminhos-de-ferro;
• Bagagem de porão (23kgs);
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e
combustível – 165€ / 155€ (suj. a
alteração);
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Despesas de reserva
Nota:
• Passaporte obrigatório

Cidade

Hotel

Kiev

Park Inn Kyiv

Lviv

Dnister

Cracóvia

Novotel Centrum

Varsóvia

Mercure Centrum

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Programa

Datas

Duplo

Single

Supl. MP

Ucrânia Clássica
Ucrânia e Polónia

Jul-Ago
Jul-Ago

1.145€
1.720€

1.435€
2.199 €

140€ (5)
220€ (8)

Supl. transfers 1 pax: 30€;
Base tarifa aérea Lufthansa cl.S – Consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line

CIRCUITOS | 2020/2021

C i rc u i t o s e u r o p e u s S e l e ç ã o

Helsínquia, São Petersburgo, Moscovo

ROTA
DO CZAR

Itinerário:
✈ 1º Dia (Sáb) – Portugal / Helsínquia
Voo regular com destino a Helsínquia. Noite a bordo.
2º Dia (Dom) – Helsínquia
Chegada. Transporte ao hotel. Dia
livre. Alojamento (check-in no hotel
a partir das 14h00).
3º Dia (Seg) – Helsínquia
Helsínquia situa-se no cruzamento
das culturas do oeste e do leste europeu e isso reflecte-se em todos
os aspectos do seu dia-a-dia. A visita panorâmica leva-o até ao porto e
à Praça do Senado com a Catedral
Luterana, Avenida Mannerheim,
Edifício do Parlamento, Casa da Finlândia, Monumento Sibelius e Igreja
Tempeulaikko escavada na rocha
(entrada). Tarde livre. Excursão opcional à Fortaleza Suomenlinna.
Alojamento.
4º Dia (Ter) – Helsínquia / São
Petersburgo
Viagem para leste até São Petersburgo. Após cruzar a fronteira russa, paragem no Castelo de Vyborg.
Chegada à antiga Leninegrado ao
final da tarde. Alojamento.
5º Dia (Qua) – São Petersburgo
São Petersburgo, nas margens do
Rio Neva e repleta de canais, é uma
cidade cujos palácios e museus
gozam de fama mundial. Visita panorâmica: Fortaleza Pedro e Paulo
(entrada), Palácio de Inverno, Catedral de São Isaac, Igreja do Sangue
Derramado e Convento Nevsky.
Tarde livre. Alojamento.

6º Dia (Qui) – São Petersburgo
Visita a Peterhof, uma obra-prima
do tempo de Pedro O Grande, com
o impressionante Palácio, a Avenida da Água e os maravilhosos
parques. À tarde visita ao mundialmente famoso Museu de Arte Hermitage. Jantar típico no Restaurante
Pryanosti & Radosti. Alojamento.

São Petersburgo
Helsínquia

7º Dia (Sex) – São Petersburgo / Moscovo
Manhã livre. Pelo meio-dia viagem em
comboio de alta velocidade para Moscovo através de espectaculares paisagens
ao longo do Rio Volga. Transporte ao hotel. Alojamento.

Moscovo

8º Dia (Sáb) – Moscovo
Visita panorâmica da capital do
país, a “Mãe Rússia”: Praça Vermelha com a Catedral de São Basílio,
Praça do Teatro Bolshoi, Colinas
dos Pardais com a Universidade e
entrada no recinto do Kremlin com
visita a uma das catedrais. À tarde,
visita às estações históricas do famoso Metro de Moscovo, um verdadeiro palácio no subsolo, seguida de um passeio pela Rua Arbat.
Alojamento.
9º Dia (Dom) – Moscovo
Dia livre. Excursão opcional a Sergiev Posad e ao Mosteiro Ortodoxo
de Trinity Lavra. Alojamento.
✈ 10º Dia (Seg) – Moscovo / Portugal
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

1 0 DI AS

Hotéis Previstos 4H
Cidade

Hotel

Helsínquia

Glo Art

São Petersburgo

Sokos Vasilievsky

Moscovo

Azimut Smolenskaya

Preço s por pe ss oa de s de

Finnair 9 Dias

R e f e i ção

DESDE

1.695€

Datas de Partida
2020
Maio

16,23

Junho

06,20

Datas

Duplo

Single

Supl. MP (5)

Mai-4Jul

1.788 €

2.317 €

126 €

11Jul-Set
Mai-5Jul
12Jul-Set

1.695 €
1.815 €
1.720 €

2.124 €
2.344 €
2.151 €

126 €
126 €
126 €

Supl. transfers 1 pax: 80€; MP = jantares de dias 4,5,7,8,9
Base tarifa aérea Tap cl.E e Finnair cl.O – consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas
on-line

Julho
Agosto
Setembro

04,11,18,25
01,08,15,22,29
05,12,19,26

Partidas aos sábados de Lisboa, Porto ou Faro; Datas sublinhadas com guia
acompanhante em língua portuguesa
2020
Maio
Junho

Tap 10 Dias

1

(Mín. 2 participantes):

Excursões opcionais
• Helsínquia – Fortaleza de Suomen- • São Petersburgo – Cruzeiro pelos
canais (3h) – 45€
linna (3h) – 55€
• Helsínquia – Jantar no Restaurante • Moscovo - Cruzeiro nocturno no
rio (3h) – 45€
Salve – 55€
• Moscovo - Sergiev Posad (8h)
• São Petersburgo – Espectáculo de
– 75€
Folclore no Palácio Nikolaevsky – 60€
• São Petersburgo - Palácio de Catarina (4h) – 70€

Programa

89

17,24
07,21

Julho

05,12,19,26

Agosto
Setembro

02,09,16,23,30
06,13,20,27

Partidas aos domingos de Lisboa, programa de 9 dias; datas sublinhadas com
guia acompanhante em língua portuguesa
Serviços incluídos:
• Bagagem de porão (23kgs)
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário em classe económica,
• Taxas de IVA;
• Circuito em autocarro de turismo
• Taxas de aeroporto, segurança
com guia acompanhante em
e combustível – TP 84€ / AY
língua espanhola/italiana e portu139€ (suj. a alteração);
guesa nas datas indicadas;
• Seguro de viagem (com cláusu• 8 noites em regime de alojamenlas obrigatórias para visto da
to e pequeno-almoço buffet;
Rússia)
• 1 refeição;
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Trajecto São Petersburgo /
• Visto para a Rússia;
Moscovo em comboio de alta
• Despesas de reserva
velocidade (2ª classe);
Nota:
• Transfers de chegada e saída;
• Passaporte obrigatório
• Bagageiros nos hotéis e nas
estações de caminhos-de-ferro;

anos
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C i rc u i t o s E u r o p e u s S e l e ç ã o

São Petersburgo, Moscovo, Kazan, Sviyazhsk

RÚSSIA
COM TARTARISTÃO

Itinerário:
✈ 1º Dia (Ter) – Lisboa / São Petersburgo
Voo regular com destino a São Petersburgo, via cidade de ligação.
Transporte ao hotel. Alojamento.
2º Dia (Qua) – São Petersburgo
São Petersburgo, nas margens do
Rio Neva e repleta de canais, é uma
cidade cujos palácios e museus
gozam de fama mundial. Visita panorâmica: Fortaleza Pedro e Paulo
(entrada), Palácio de Inverno, Catedral de São Isaac, Igreja do Sangue
Derramado e Convento Nevsky.
Tarde livre. Alojamento.

São Petersburgo

Moscovo

Kazan

3º Dia (Qui) – São Petersburgo
Visita a Peterhof, uma obra-prima
do tempo de Pedro O Grande, com
o impressionante Palácio, a Avenida da Água e os maravilhosos
parques. À tarde visita ao mundialmente famoso Museu de Arte Hermitage. Jantar típico no Restaurante
Pryanosti & Radosti. Alojamento.
4º Dia (Sex) – São Petersburgo /
Moscovo
Pelo meio-dia viagem em comboio
de alta velocidade para Moscovo
através de espectaculares paisagens ao longo do Rio Volga. Transporte ao hotel. Alojamento.

1 0 DIAS

DES DE

3 Refeiç õe s

1.999€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):

Junho

23

2020

Julho
Agosto

07,21

Maio

26

04,18

5º Dia (Sáb) – Moscovo
Visita panorâmica da capital do
país, a “Mãe Rússia”: Praça Vermelha com a Catedral de São Basílio,
Praça do Teatro Bolshoi, Colinas
dos Pardais com a Universidade e
entrada no recinto do Kremlin com
visita a uma das catedrais. À tarde,
visita às estações históricas do famoso Metro de Moscovo, um verdadeiro palácio no subsolo, seguida de um passeio pela Rua Arbat.
Alojamento.

Datas sublinhadas com guia acompanhante em língua portuguesa (até ao 5º dia)

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o
itinerário em classe económica,
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em língua
espanhola/italiana e portuguesa nas
datas sublinhadas (até ao 5º dia);
• 8 noites em regime de alojamento e
pequeno-almoço buffet;
• 1 noite a bordo do comboio “Tatarstan Premium” em cabine de dupla
(beliches);
• Trajecto São Petersburgo / Moscovo em comboio de alta velocidade
(2ª classe);
• 3 refeições;

• Transfers de chegada e saída;
• Bagageiros nos hotéis e nas estações de caminhos-de-ferro;
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança
e combustível – 223€ (suj. a
alteração);
• Seguro de viagem (com cláusulas
obrigatórias para visto da Rússia)
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagagem de porão (consulte-nos)
• Visto;
• Despesas de reserva
Nota:
• Passaporte obrigatório

Excursões opcionais
• São Petersburgo – Espectáculo de
Folclore no Palácio Nikolaevsky –
60€
• São Petersburgo - Palácio de Catarina (4h) – 70€
• São Petersburgo – Cruzeiro pelos
canais (3h) – 45€

6º Dia (Dom) – Moscovo
Dia livre. Excursão opcional a Sergiev Posad e ao Mosteiro Ortodoxo
de Trinity Lavra. À noite, transporte
à estação de caminhos-de-ferro e
embarque no “Tatarstan Premium”
com destino a Kazan. Jantar “pic-nic” (box dinner) e noite a bordo.
7º Dia (Seg) – Kazan
Kazan, capital do Tartaristão banhada pelo Rio Volga, é uma cidade
milenar onde o Cristianismo e o
Islamismo têm convivido pacificamente através dos séculos. Chegada pela manhã e transporte ao
hotel para pequeno-almoço. Visita
panorâmica: antigo bairro tártaro
onde se localiza a mais antiga mesquita da cidade e o Kremlin – fortaleza do séc. XVI com uma bonita
vista (entrada); Mesquita Kul-Sharif,
uma das maiores da Europa e Igreja
Católica da Exaltação da Cruz Sagrada. Alojamento.
8º Dia (Ter) – Kazan
Visita ao Mosteiro Raifa (séc. XVII),
localizado no bairro Admiralteyskaya nas margens de um bonito lago. Tarde livre. Alojamento.
9º Dia (Qua) – Kazan / Sviyazhsk /
Kazan
Excursão a Sviyazhsk, pequena cidade cénica a 1 hora de Kazan na
confluência dos rios Volga e Sviyaga. Visitas ao Sagrado Mosteiro de
Sviyazhsk e ao Templo de São Sérgio de Radonej. Regresso a Kazan.
Jantar no Restaurante “Tatar Cuisine House”. Alojamento.
✈ 10º Dia (Qui) – Kazan / Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

• Moscovo - Cruzeiro nocturno no
rio (3h) – 45€
• Moscovo - Sergiev Posad (8h)
– 75€
• Kazan – Iske-Kazan (4h) – 55€

Hotéis Previstos 4 H
Cidade

Hotel

São Petersburgo

Sokos Vasilievsky

Moscovo

Azimut Smolenskaya

Kazan

Park Inn Kazan

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Datas

Duplo

Single

Supl. MP (6)

Mai-7Jul
21Jul-Ago

2.095 €
1.999 €

2.720 €
2.527 €

152 €
152 €

Supl. transfers 1 pax: 55€; Base tarifa aérea Aeroflot cl.E – consulte disponibilidades no nosso
sistema de reservas on-line

anos
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CIRCUITOS | 2020/2021

C i rc u i t o s e u r o p e u s S e l e ç ã o

São Petersburgo, Moscovo

Sinfonia
russa

Itinerário:
✈ 1º Dia (Ter) – Lisboa ou Porto /
São Petersburgo
Voo regular com destino a São Petersburgo, via cidade de ligação.
Transporte ao hotel. Alojamento.
2º Dia (Qua) – São Petersburgo
São Petersburgo, nas margens do
Rio Neva e repleta de canais, é uma
cidade cujos palácios e museus
gozam de fama mundial. Visita panorâmica: Fortaleza Pedro e Paulo
(entrada), Palácio de Inverno, Catedral de São Isaac, Igreja do Sangue
Derramado e Convento Nevsky. Tarde livre. Alojamento.
3º Dia (Qui) – São Petersburgo
Visita a Peterhof, uma obra-prima do
tempo de Pedro O Grande, com o impressionante Palácio, a Avenida da Água
e os maravilhosos parques. À tarde visita
ao mundialmente famoso Museu de Arte
Hermitage. Jantar típico no Restaurante
Pryanosti & Radosti. Alojamento.
4º Dia (Sex) – São Petersburgo /
Moscovo
Pelo meio-dia viagem em comboio

91

de alta velocidade para Moscovo
através de espectaculares paisagens ao longo do Rio Volga. Transporte ao hotel. Alojamento.
5º Dia (Sáb) – Moscovo
Visita panorâmica da capital do
país, a “Mãe Rússia”: Praça Vermelha com a Catedral de São
Basílio, Praça do Teatro Bolshoi,
Colinas dos Pardais com a Universidade e entrada no recinto do
Kremlin com visita a uma das catedrais. À tarde, visita às estações
históricas do famoso Metro de
Moscovo, um verdadeiro palácio
no subsolo, seguida de um passeio pela Rua Arbat. Alojamento.

São Petersburgo

Moscovo

6º Dia (Dom) – Moscovo
Dia livre. Excursão opcional a Sergiev Posad e ao Mosteiro Ortodoxo
de Trinity Lavra. Alojamento.
✈ 7º Dia (Sáb) – Moscovo / Porto ou
Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal.
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Opção com Anel Dourado
10 DIAS

DES DE

7º Dia (Seg) – Moscovo / Vladimir / Suzdal
Início da jornada pelas antigas cidades russas, num território denominado Anel Dourado. Visita panorâmica de Vladimir: as catedrais da
Assunção e de São Demétrio, e a
Porta Dourada. Continuação para
Suzdal. Alojamento.
8º Dia (Ter) – Suzdal
Suzdal é uma pequena cidade de
contos de fadas datada de há 1000
anos. A visita permite descobrir todos os seus tesouros: o Kremlin, a
Catedral da Natividade, o Museu de
Arquitectura de Madeira, os mosteiros São Ethymius e Pokrovsky e a

1.880€

Catedral da Transfiguração. Alojamento.
9º Dia (Qua) – Suzdal / Bogolybovo
/ Moscovo
Viagem de regresso a Moscovo com
paragem na aldeia de Bogolybovo
para visitar a Igreja da Intersecção
da Santa Virgem no Nerl, de uma só
cúpula, construída numa pequena
colina. Alojamento.
✈ 10º Dia – Moscovo / Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Portugal. Chegada. Fim dos nossos serviços.

Hotel

São Petersburgo

Sokos Vasilievsky

Moscovo

Azimut Smolenskaya

Suzdal

Azimut Sudzal

Preço s por pe ss oa des de
Programa
7 Dias
10 Dias com
Anel Dourado

1

R e f e i ção

Datas

Duplo

Single

Supl. MP

Abr+14Jul-Set
Mai-7Jul

1.365 €
1.460 €

1.701 €
1.893 €

126 € (5)
126 € (5)

Mai-Jun

1.727 €

2.256 €

194 € (8)

Jul-Ago

1.630 €

2.063 €

194 € (8)

Supl. transfers 1 pax: 75€;
Base tarifa aérea Aeroflot cl.E – Consulte disponibilidades no nosso sistema de
reservas on-line

DESDE

1.365€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):

Junho

2020

Julho

Abril
Maio

14,28
19,26

09,23

07,14,21,28
Agosto
04,11,18,25
Setembro 01,08,15,22,29

Datas sublinhadas com guia acompanhante em língua portuguesa; Datas azuis possibilitam a
extensão ao Anel Dourado

Excursões opcionais:
• São Petersburgo – Espectáculo de
Folclore no Palácio Nikolaevsky – 60€
• São Petersburgo - Palácio de
Catarina (4h) – 70€

Hotéis Pr e v i stos 4 H
Cidade

7 DI AS

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com
o itinerário em classe económica,
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em
língua espanhola/italiana e
portuguesa nas datas indicadas
(excepto na extensão);
• 6 ou 9 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço buffet;
• 1 refeição;
• Trajecto São Petersburgo /
Moscovo em comboio de alta
velocidade (2ª classe);
• Transfers de chegada e saída;

• São Petersburgo – Cruzeiro
pelos canais (3h) – 45€
• Moscovo - Cruzeiro nocturno no
rio (3h) – 45€
• Moscovo - Sergiev Posad (8h)
– 75€
• Taxas de IVA;
• Bagageiros nos hotéis e nas
estações de caminhos-de-ferro;
• Taxas de aeroporto, segurança e
combustível – 182€ (suj. a alteração);
• Seguro de viagem (com cláusulas
obrigatórias para visto da Rússia)
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagagem de porão;
• Visto para a Rússia;
• Despesas de reserva
Nota:
• Passaporte obrigatório

anos

CIRCUITOS | 2020/2021
1959

2019

92

C i rc u i t o s E u r o p e u s S e l e ç ã o

Arménia e Geórgia

SEGREDOS
DO CÁUCASO

Itinerário:
✈ 1º Dia (Ter) – Lisboa ou Porto / Erevan
Voo regular com destino a Erevan, via
cidade de ligação. Transporte ao hotel. Alojamento.
2º Dia (Qua) – Erevan
Visita de dia inteiro a Erevan, uma das cidades habitadas mais antigas. Desfrute de panorâmicas da Casa da Ópera, do Monte Ararate, do Lago do Cisne, da Avenida do Norte
e da Praça da República. Visita ao Museu do
Genocídio Arménio, com documentos do primeiro genocídio do séc.XX, ao complexo comemorativo Tsitsernakaberd e ao Museu da
História da Arménia. Alojamento.

Tiblisi

Erevan

9 DIAS

DES DE

2 Refei ç õ e s

1.815€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):

Julho
Agosto
Setembro
Outubro

2020
Abril
Maio

07

Junho

30

19

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o
itinerário em classe económica,
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em língua
espanhola:
• 8 noites em regime de alojamento e
pequeno-almoço;
• 2 refeições + 1 degustação de
vinhos + 1 prova de pão lavash;
• Transfers de chegada e saída;

14
04,11
08
06

• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança
e combustível – 232€ (suj. a
alteração);
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagagem de porão;
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva

Nota:
• Passaporte obrigatório;
• A visibilidade do Ararate depende das condições meteorológicas;
• A Catedral de Etchmiadzin está bloqueada pelo governo devido a novas
escavações, a visita ao seu interior poderá não ser possível
• A qualidade dos hotéis no Cáucaso não corresponde aos padrões europeus;
as classificações atribuídas são outorgadas pelas entidades locais

3º Dia (Qui) – Erevan – Mosteiros de
Khor Virap e Noravank
Visita ao Mosteiro de Khor Virap cuja localização dá a oportunidade de desfrutar de preciosas vistas do bíblico Monte
Ararate onde se diz ter estado a Arca de
Noé. Continuação até Areci, conhecida
pela produção de vinho. Visita à fábrica
local com degustação incluída. Por último
o Mosteiro de Noravank uma gema arquitectónica aninhada entre penhascos de
cor tijolo no topo de uma ravina profunda.
Alojamento em Erevan.
4º Dia (Sex) – Erevan - Catedrais de
Zvartnots e de Echmiadzin e Igreja
Santa Hripsime
Visita à Catedral de Zvartnots cujo desenho e a construção representam uma
inovação arquitectónica da Idade Média
Saída para Etchmiadzin, centro do cristianismo arménio com a Santa Sé da Igreja
Apostólica local. Visita exterior da catedral, a primeira igreja cristã do mundo.
Continuação para a Igreja de Santa Hripsimé, um exemplo vivo de jóias arquitectónicas arménias. Alojamento em Erevan.
5º Dia (Sáb) – Erevan / Mosteiro de
Geghard / Garni / Lago Sevan / Tiblisi
Viagem para Tiblisi com almoço em
rota. No caminho visita ao Complexo
Medieval de Geghard rodeado de imponentes falésias na entrada do Vale
Azat, e ao templo pagão de Garni.
Descida para o Rio Azat em 4x4 até
à “Sinfonia das Pedras”, colunas de

basalto formadas há milhões de anos
como consequência do movimento de
lava líquida. Na zona assistirá a uma
demonstração da preparação de lavash (pão tradicional arménio) e a um
workshop de “brduj” (sandes com lavash), com prova incluída. Continuação
para o Lago Sevan antes de atravessar
a fronteira para a Geórgia. Alojamento
6º Dia (Dom) – Tiblisi
Visita da cidade: igreja de Meteji com uma
vista desde a cidade velha com as suas belas casas de cores distintas e varandas de
madeira; trajecto em teleférico passando
perto da fortaleza de Narikala até ao bairro
histórico Abanotubani onde se situam os
banhos Azufres, a Sinagoga, a Catedral de
Sioni, a Igreja Antchisjati e a torre relógio do
teatro das marionetas. À tarde exploração
do bairro Solokaki onde se sente a verdadeira alma de Tiblisi. Alojamento.
7º Dia (Seg) – Tiblisi - Stepantsminda
Saída para norte passando pela estrada militar desfrutando das magníficas montanhas
do Cáucaso. Visita à fortaleza de Ananuri
e via Gudauri e Passo da Cruz até Stepantsminda. Subida em 4x4 até à Igreja de
Guergeti. Almoço tradicional e assistência
a uma masterclass de jinkalis, uma espécie
de pastéis de carne picada com especiarias.
Alojamento em Tiblisi.
8º Dia (Ter) – Tislisi – Mtsjeta,
Uplistsijer e Kaspi
Saída para Mtsjeta, o centro espiritual de
toda a Geórgia. Visita ao Mosteiro de Jvari
e à Catedral de Svetitsjoveli onde, segundo
a lenda, está enterrada a túnica de Jesus.
Continuação até Uplistsije, a cidade troglodita. Panorâmica do centro com o anfiteatro
da antiguidade, a farmácia, a sala da Rainha
Tamara, as ruínas de uma basílica de três naves e a igreja do Príncipe, descendo depois
por um túnel secreto até à margem do rio
Kuara. A última paragem é a adega tradicional. Alojamento em Tiblisi.
✈ 9º Dia (Qua) – Tiblisi / Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto e embarque
com destino a Portugal. Chegada. Fim dos
nossos serviços.

Hotéis Previstos
Erevan

Hotel 3 H
Ani Central Inn / Cascade / Mia Casa /
Picnic Hotels

Hotel 4 H
Nova / Central / Ani Plaza / Apricot

Tiblisi

Velvet / Alphabet

Zeg / Folk / Sole Palace

Cidade

Pre ço s po r pe ssoa de sde
Datas

Categoria

Duplo

Single

Abr-Out

3*
4*

1.815 €
1.918 €

2.136 €
2.347 €

Arménia, Geórgia e
Azerbaijão – 12 dias
Consulte www.lusanova.pt

Bases tarifa aérea ida Aeroflot cl.T, regresso Turkish cl.E; Consulte disponibilidades no nosso sistema
de reservas on-line
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2019
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C i rc u i t o s e u r o p e u s S e l e ç ã o

Lapónias Finlandesa e Sueca, Ilhas Lofoten, Tromso,
Cabo Norte

LAPÓNIA, ILHAS LOFOTEN
E CABO NORTE

Itinerário:
✈ 1º Dia (Sex) –Lisboa / Rovaniemi
Voo regular com destino a Rovaniemi, via cidade de ligação. Transporte por conta própria ao hotel. Alojamento.
2º Dia (Sáb) – Rovaniemi / Kiruna
Visita de Rovaniemi, localizada no
Círculo Polar Ártico, famosa por
ser a cidade do Pai Natal, onde se
encontram o seu escritório pessoal
e a caixa do correio oficial. Partida
para a Lapónia sueca, até Kiruna,
pelas terras lendárias dos Sami. À
noite, sugerimos visitar o centro da
cidade, com o guia acompanhante,
em que destacamos a igreja da vila,
uma das maiores igrejas de madeira da Suécia. Jantar e alojamento.
3º Dia (Dom) – Kiruna / Parque Nacional
Abisko / Svolvaer
Partida para a Noruega através do
Parque Nacional Abisko. A natureza
impera nestas terras ainda pouco
“tocadas” pelo Homem, com paisagens majestosas e selvagens, de
montanhas, vales, planícies, florestas e rios. Breve caminhada para
sentir a natureza em estado quase
puro. Continuação para as ilhas Lofoten, já em território norueguês.
Alojamento.
4º Dia (Seg) – Svolvaer / Lofoten /
Harstad
Seguindo pela turística estrada Nacional E10, terá a oportunidade de
se deslumbrar com as mais espectaculares vistas: o contraste de picos com as praias de areia branca
e mar cor esmeralda. Ao longo da
costa encontram-se várias aldeias
de pescadores dispersas, características das Ilhas Lofoten, com as
“rorbu” - originais casas vermelhas,
muitas vezes sobre palafitas. Continuação para Harstad, cidade portuária a leste do arquipélago. Jantar
e alojamento.

5º Dia (Ter) – Harstad / Tromso
Saída para Tromso, capital do norte da Noruega, conhecida como a
“Porta do Ártico”. Visita panorâmica
da cidade que, no início do séc.XX
já era o ponto de partida para expedições ao Ártico. Alojamento.
6º Dia (Qua) – Tromso / Kamoyvaer
(Cabo Norte)
Viagem para o Cabo Norte. Navegação pelos fiordes em ferry: de
Breivikeidet a Svensby e de Lyngseidet até Olderdalen. Depois
de alcançar o fiorde Kvænangen,
continuação até ao coração da região do Ártico de Finnmark, onde
a presença humana ainda é quase
imperceptível, excepto pelos acampamentos de Sami (lapões) e as
fazendas de renas que poderá ver
ao longo da recta que atravessa a
tundra mais selvagem. A viagem é
longa mas a recompensa será excelente à chegada ao destino. Jantar
e saída para um passeio ao promontório do Cabo Norte. Se o céu
estiver limpo, o sol, os jogos de luz
no horizonte e a beleza única deste
local, dar-lhe-ão memórias inesquecíveis. Alojamento.

Kamoyvaer
Tromso
Harstad

✈ 9º Dia (Sáb) – Rovaniemi / Lisboa
Comparência no aeroporto 2h
antes da partida. Embarque com
destino a Portugal. Fim dos nossos
serviços.

Kiruna
Rovaniemi

Hotel

Rovaniemi

Scandic Pohjanovi

Kiruna

Scandic Ferrum

Svolvaer

Scandic Svolvaer

Harstad

Scandic Harstad

Tromso

Thon Tromso

Kamoyvaer

Arran Nordkapp

Saariselka

Holiday Club

9 DI AS

5 Refeições

DESDE

1.705€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):
2020

Julho

10,24,31

Agosto

07,14

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe económica,
• Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante em língua
espanhola/italiana;
• 8 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço buffet;
• 5 refeições;
• Bagagem de porão (23kgs);
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 139€ (suj. a alteração);
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Transfers de chegada e saída;
• Bebidas às refeições;
• Despesas de reserva

Hotéis Pr e v i stos 3 H/ 4 H
Cidade

Saariselka

Svolvaer

7º Dia (Qui) – Kamoyvaer / Saariselka
Partida para a Finlândia com paragem para almoço em rota. Chegada a Inari já na Lapónia Finlandesa.
Visita ao Museu Sami Siida, dedicado à cultura Sami. Continuação até
Saariselkä. Jantar e alojamento.
8º Dia (Sex) – Saariselka / Rovaniemi
Viagem de regresso a Rovaniemi e
tempo livre para explorar a cidade a
seu gosto. Alojamento.

Preços por pessoa desde
Datas

Duplo

Single

Jul-Ago

1.705 €

2.215 €

93

Nota:
• O circuito pode operar no sentido inverso ou a ordem das visitas
ser alterada mas toda a programação será cumprida

Base tarifa aérea Finnair cl.Q – consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-line

anos
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C i rc u i t o s E u r o p e u s S e l e ç ã o

NORUEGA - ILHAS LOFOTEN,
SAMI & VIKINGS

Tromso
Andenes
Narvik

Svolvaer

7 DIAS

DES DE

4 Refei ç õ e s

1.950€

Datas de Partida

Itinerário:
✈ 1º Dia (Sáb) – Lisboa / Tromso
Voo regular com destino a Tromso, via cidade de ligação. Transporte por conta própria ao hotel.
Alojamento.
2º Dia (Dom) – Tromso / Narvik
Visita de orientação de Tromso: jardins botânicos mais setentrionais
do mundo com vista para as montanhas a leste e a sul; introdução
sobre os povos indígenas Sami, a
sua cultura e história recente; Lago
Prestvatn onde está o Instituto de
Meteorologia e travessia da ponte
para a Catedral do Ártico - visita exterior desta obra-prima do arquiteto
norueguês Jan Inge Hovig. Tempo
livre. À tarde, partida para Narvik.
Jantar e alojamento

Lofoten. A primeira paragem será
o Museu Viking Lofotr - visita e degustação de delícias vikings no Glidehall do museu: hidromel, a bebida
dos reis e o favorito do deus Odin,
e stockfish - o bacalhau norueguês
preservado quando seco. Continuação através da idílica aldeia de
Leknes, passando por Reine e A,
pequenas vilas de pescadores com
uma atmosfera característica. Jantar e alojamento.
5º Dia (Qua) – Svolvaer / Andenes
Viagem através de paisagens idílicas em direcção a Andenes, conhecida como a cidade das baleias
devido à sua alta percentagem de
avistamentos anuais. Visita ao Museu dos Cetáceos. Às 16:00h embarque num safari para observação
de baleias. Jantar e alojamento.
6º Dia (Qui) – Andenes / Tromso
Partida para Tromsø a bordo do ferry balsa Andenes-Gryllefjord. Chegada pela tarde e tempo livre na
cidade. Alojamento.

3º Dia (Seg) – Narvik / Svolvaer
Partida para Sortland, a maior cidade do arquipélago de Vesterålen.
Aqui terá a oportunidade de aprender sobre a exótica cultura Sami na
quinta de renas Inga Sami Siida. Serão contadas histórias mágicas com
os seus mitos e lendas e tocadas
músicas de Joik dentro do “lavvu”.,
um ambiente realmente especial.
Durante a visita, conhecerá as renas locais, as suas vidas diárias, e
poderá alimentar estes dóceis animais. Por último não deixe de tentar
o lançamento do loop. Jantar e alojamento em Svolvaer.
4º Dia (Ter) – Svolvaer
Dia inteiro dedicado à visita do
magnífico arquipélago do sul de

✈ 7º Dia (Sex) – Tromso / Lisboa
Comparência no aeroporto 2h
antes da partida. Embarque com
destino a Portugal. Fim dos nossos
serviços.

Hoté is Pre visto s 3 H/ 4 H

(Mín. 2 participantes):
2020
Junho
Julho

Tromso, Narvik, Svolvaer, Andenes

06, 27
11

Agosto

29

Cidade

Hotel

Setembro
Outubro

05

Tromso

Scandic Ishavshotell

03,17

Narvik

Scandic Narvik

Svolvaer

Scandic Svolvær / Thon Lofoten

Andenes

Thon Andrikken

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe económica,
• Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante em
língua espanhola;
• 6 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço buffet;
• 4 refeições;
• Bagagem de porão (23kgs);
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 152€ (suj. a
alteração);
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Transfers de chegada e saída;
• Bebidas às refeições;
• Despesas de reserva

anos
1959

2019

Preços por pessoa desde
Datas

Duplo

Single

Jun-Out

1.950 €

2.254 €

Base tarifa aérea Tap / Scandinavian cl.U – consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas
on-line

CIRCUITOS | 2020/2021

C i rc u i t o s e u r o p e u s S e l e ç ã o

Oslo, Telemark, Stavanger, Bergen, Geilo

NORUEGA – FIORDES
E PÚLPITO

Itinerário:
✈ 1º Dia (Dom) –Lisboa, Porto ou Faro
/ Oslo
Voo regular com destino a Oslo.
Transporte por conta própria ao hotel. Alojamento.
2º Dia (Seg) – Oslo / Telemark
Visita à capital norueguesa, localizada na costa do fiorde de Oslo.
Destaque para o terraço ao ar livre
da Ópera, o Vigeland Park na península de Bygdoy, uma das maiores atracções culturais da Escandinávia, com as esculturas de Gustav
Vigeland; o Palácio Real e a rua
principal Karl Johan. Tempo livre no
centro. À tarde saída para Telemark,
cidade caracterizada por edifícios
típicos noruegueses, museus, igrejas e o Canal Telemark. Paragem
em rota na igreja de madeira de
Hedal, considerada a maior da Noruega. Jantar e alojamento.
3º Dia (Ter) – Telemark / Stavanger
Partida às 06h30 para embarcar
no ferry Lysebotn-Forsand que parte às 12h00 de Lysebotn. Esta emocionante navegação pelos fiordes
oferece paisagens inesquecíveis,
entre elas o majestoso Preikestolen (a rocha Púlpito) que parece
alcançar o céu sobre o incrível
Lysefjord. Chegada a Forsand e
continuação para Stavanger. Tempo livre para desfrutar da cidade.
Sugerimos um passeio pelo centro
histórico para ver as antigas residências e as casas de madeira restauradas. Alojamento.

95

4º Dia (Qua) – Stavanger / Bergen
Partida para Mortavika e embarque no ferry Mortavika-Arsvagen.
Continuação ao longo da costa até
Sandviksvagen para nova viagem
de ferry - Sandviksvagen-Halhjelm.
Prosseguimento para Bergen, a capital dos fiordes. À tarde, visita panorâmica da cidade com destaque
para a Igreja de Santa Maria, o Salão de Hall, o colorido mercado de
peixe e a antiga região de Bryggen.
Alojamento.

Geilo

Bergen

Oslo
Stavanger

Telemark

5º Dia (Qui) – Bergen / Geilo
Viagem para Voss atravessando
túneis, montanhas e pequenas aldeias. Breve paragem e continuação até Gudvangen para embarque
num inesquecível cruzeiro (2h) no
mais longo e profundo fiorde da
Noruega conhecido como o “Fiorde dos Sonhos”. Chegada a Flam e
tempo livre para explorar esta pequena cidade nas margens do fiorde. À tarde continuação para Geilo.
Jantar alojamento.
6º Dia (Sex) – Geilo / Oslo)
Viagem de regresso a Oslo através
de deslumbrantes paisagens. Chegada pela tarde com tempo livre
para explorar a cidade por sua conta. Alojamento.
✈ 7º Dia (Sáb) – Oslo / Faro, Porto ou
Lisboa
Comparência no aeroporto 2h
antes da partida. Embarque com
destino a Portugal. Fim dos nossos
serviços.

Hotéis Pr e v i stos 3 H/ 4 H

7 DI AS

2 Refeições

DESDE

1.320€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):

Julho

05,19

Cidade

Hotel

2020

Agosto

23

Oslo

Scandic St. Olavs Plass

Junho

Telemark

Straand

Stavanger

Scandic Stavanger City

Bergen

Scandic Ornen

Geilo

Dr. Holms

Preços por pessoa desde
Datas

Duplo

Single

Jun-Ago

1.320 €

1.604 €

Base tarifa aérea Tap cl.U – consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas
on-line

14

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em classe económica,
• Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante em
língua espanhola;
• 6 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço buffet;
• 2 refeições;
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 86€ (suj. a
alteração);
• Seguro de viagem
Os preços não incluem:
• Transfers de chegada e saída;
• Bagagem de porão (consulte-nos)
• Bebidas às refeições;
• Despesas de reserva
Serviços Opcionais:
• Transfer de chegada ou saída (por transfer) – 140€
• Subida ao Púlpito (por pessoa, mín. 10 participantes) – 100€
• Comboio Flamsbana (por pessoa, mín. 10 participantes) –
80€

anos
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C i rc u i t o s S e l e ç ã o

Reiquiavique, Círculo Dourado, Vik, Costa Sul,
Lagoa Jökulsárlón Lagoa Azul

Islândia
Express

Itinerário:
✈ 1º Dia (Sáb) – Lisboa, Porto ou
Faro / Keflavik / Reiquiavique
Voo regular com destino a Keflavik,
via cidade de ligação. Transporte ao
hotel em shuttle “Flybussen”. Alojamento

Reiquiavique
Vik

6 DIAS

DES DE

2 Refei ç õ e s

2.255€

2º Dia (Dom) – Reiquiavique
Visita panorâmica da cidade, cercada por paisagens incríveis e que,
com quase 24 horas de luz durante o verão, torna-se numa cidade
que nunca dorme. Destaques para
a Catedral, o Parlamento e o porto.
À tarde, embarque numa fantástica
aventura de observação de baleias.
Desfrute de 3 horas no mar com
uma equipa experiente de naturalistas especialmente treinados.
Além disso, a visão da cidade e a
paisagem da baía a partir do mar
tornam esta experiência ainda mais
especial. Alojamento.
3º Dia (Seg) – Reiquiavique /
Círculo Dourado / Vik
Saída para percorrer a famosa região do “Círculo Dourado”: Parque
Nacional Thingvellir, uma área de
grande importância histórica e geológica com o Anthingi, a forma parlamentar mais antiga do mundo;
área geotérmica de Geysir, onde
fica o geyser mais activo da Islândia,
o Strokkur, fervendo regularmente
a cada 5 a 10 minutos; e a cascata
Gullfos, onde grandes quantidades

de água caem violentamente num
desfiladeiro profundo e sinuoso.
Jantar e alojamento em Vik.
4º Dia (Ter) – Vik e Costa Sul
Percurso pela costa sul até a lagoa glaciar Jökulsárlón. Navegação pela lagoa entre os enormes
icebergs, apreciando a paisagem em redor, e com sorte, observar focas. Jantar e alojamento
em Vik.
5º Dia (Qua) – Vik / Costa Sul / Lagoa Azul
/ Reiquiavique
Início do dia na encantadora praia
preta de Reynisfjara, localizada ao
lado da pequena aldeia piscatória
de Vik í Mýrdal. Com as suas enormes pilhas de basalto e vistas de tirar o fôlego, Reynisfjara é considerado o melhor exemplo das praias de
areias negras da Islândia. Regresso
a Reiquiavique pela costa sul, passando pelas cascatas Skogafoss e
Seljalandfoss e os vulcões Katla e
Eyjafjallajökull. Entrada na Lagoa
Azul, um dos locais mais visitados
da Islândia, localizada na península
de Reykjavan. Alojamento.
✈ 6º Dia (Qui) – Reiquiavique / Faro,
Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto no
shuttle “Flybussen” e embarque
com destino a Portugal. Chegada.
Fim dos nossos serviços.

Hoté is Pre visto s - Turística
Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):

Julho

2020

Agosto
08,15
Setembro 05

Junho

27

11,25

Cidade

Hotel

Reikjavik

Klettur

Vik

Dyrholaey

Pre ço s po r pe ssoa de sde

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o itinerário em
classe económica,
• Circuito em autocarro de turismo com guia
acompanhante em língua espanhola;
• 5 noites em regime de alojamento e pequeno
-almoço;
• 2 refeições;
• Transfers de chegada e saída em shuttle
“Flybussen”;
• Taxas de IVA;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível –
200€ (suj. a alteração);
• Seguro de viagem VIP;
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Bagagem de porão (consulte-nos);
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva

anos
1959

2019

Datas

Duplo

Single

Jun-Set

2.255 €

2.696 €

Base tarifa aérea Lufthansa cl.W – consulte disponibilidade no nosso sistema de reservas on-lineno nosso sistema de reservas on-line
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C i rc u i t o s e u r o p e u s S e l e ç ã o

Reiquiavique, Lagoa Azul, Costa Sul, Vik, Skaftafell, Jokulsarlon,
Dettifoss, Godafoss, Akureyri, Círculo Dourado

ISLÂNDIA – TERRA
DO GELO E FOGO

Itinerário:
✈ 1º Dia (Sáb) – Lisboa, Porto ou
Faro / Keflavik
Voo regular com destino a Keflavik,
via cidade de ligação. Alojamento
(passageiro deve caminhar até ao
hotel localizado a 5 minutos do terminal do aeroporto).

oferece a região do lago Myvatn: as
extraordinárias formações de lava
de Dimmuborgir, a zona geotérmica
de Hverarond e a sua fauna e flora.
Visita a Godafoss, a “Cascata dos
Deuses”. Alojamento em Akureyri, a
capital do norte e uma das mais belas cidades da ilha..

2º Dia (Dom) – Keflavik / Lagoa Azul /
Costa Sul / Vik
Pelas 09h00, saída para a Lagoa
Azul e banho relaxante nas suas
águas cálidas. Percurso pela costa
sul da ilha com paragem na cascata
de Seljalansdfoss. Jantar e alojamento em Vik.
3º Dia (Seg) – Vik / Skaftafell /
Jokulsarlon / Hofn
Travessia da mais extensa região
de lava do mundo – Eldharun, e da
região desértica arenosa de Skeioararsandur. Paragem no Parque Nacional de Skaftatell situado junto
ao Glaciar Vatnajokull, o maior da
Europa. Passeio de barco na lagoa
glaciar de Jukulsarlon, navegando
entre os enormes icebergs para
apreciar a paisagem em redor, e
com sorte, observar focas. Jantar e
alojamento em Hofn.

6º Dia (Qui) – Akureyri / Borgafjordur /
Reiquiavique
Percurso pelo distrito de Skagafjorour e pelo planalto de Holtavordurheidi até chegar à pitoresca região de Borgafjordur. Visita à cascata
de Hraunfossar e à fonte termal mais
potente da Europa - Deildartunguhver. Continuação para Reiquiavique.
Alojamento.
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Akureyri
Myvatn

Reiquiavique
Hofn

Keflavik
Vik

7º Dia (Sex) – Reiquiavique e Círculo
Dourado
Excursão à região do “Círculo Dourado”: Gulfoss, a cascata do ouro, onde
grandes quantidades de água caem
violentamente num desfiladeiro profundo e sinuoso; zona geotérmica onde
se encontra o grande Geysir, o mais
activo da Islândia, o Strokkur, fervendo
regularmente a cada 5 a 10 minutos; e
o Parque Nacional de Thingvellir, uma
área de grande importância histórica e
geológica com o Anthingi, a forma parlamentar mais antiga do mundo. Alojamento em Reiquiavique.

4º Dia (Ter) – Hofn / Dettifoss / Myvatn
Percurso pelos fiordes orientais
até chegar ao Fiorde de Breoafjorour. Passagem pela pista de
montanha Oxi, localidade de
Egilsstaoir, zona desértica de
Jokulsdalsheioi até à região do
lago Myvatn. Visita à cascata de
Dettifoss e às crateras de Skutustaoir. Jantar e alojamento.

✈ 8º Dia (Sáb) – Reiquiavique /
Faro, Porto ou Lisboa
Transporte para o aeroporto no
shuttle “Airport Direct” e embarque
com destino a Portugal. Chegada.
Fim dos nossos serviços.

5º Dia (Qua) –Myvatn / Godafoss /
Akureyri
Exploração das maravilhas que nos

8 D I AS

3 Refeições

Cidade

Hotel

Keflavik

Airport Aurora Star

Vik

Katla / Kría

Hofn

Hofn

Myvatn

Laxá / Fosshotel

Akureyri

Icelandair Akureyri

Reikjavik

Klettur

2.905€

Datas de Partida
(Mín. 2 participantes):
2020

Hotéis Previstos – Categoria Turística

DESDE

Maio

30

Junho

06,13,20,27

Serviços incluídos:
• Passagem aérea de acordo com o
itinerário em classe económica,
• Circuito em autocarro de turismo
com guia acompanhante em língua
espanhola;
• 7 noites em regime de alojamento e
pequeno-almoço;
• 3 refeições;
• Transfer de saída em shuttle “Airport
direct”;
• Taxas de IVA;

Julho

04,11,18,25

Agosto

01,08,15,22,29

Setembro 12,19

• Taxas de aeroporto, segurança
e combustível – 200€ (suj. a
alteração);
• Seguro de viagem VIP;
Os preços não incluem:
• Bebidas às refeições;
• Transfer de chegada;
• Bagagem de porão (consultenos)
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de reserva

Preços por pessoa desde
Datas

Duplo

Single

Mai+Set

2.905 €

3.607 €

Jun-Ago

3.009 €

3.817 €

Notas:
• A maioria dos hotéis não tem classificação; são simples com os serviços
básicos;
• Grupo com menos de 16 participantes opera com guia-motorista

Base tarifa aérea Lufthansa cl.W – consulte disponibilidade no nosso sistema de
reservas on-line

anos
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O presente programa/catálogo é o documento informativo no qual se
inserem as presentes condições gerais, dele fazendo parte integrante
e que constituem, na ausência de documento autónomo o contrato de
viagem.
A presente informação é vinculativa para a agência salvo se cumulativamente:
> O programa o prever expressamente;
> As alterações ao mesmo sejam insignificantes;
> A informação da alteração seja prestada ao viajante em suporte duradouro;
As presentes condições gerais obedecem ao disposto na legislação em
vigor. As Condições Gerais cujo objeto seja uma Viagem Organizada ou
Serviço de Viagem Conexo constante do presente programa, as correspondentes fichas de informação normalizada e as condições particulares que constam da documentação de viagem facultada ao Viajante no
momento de reserva da viagem consubstanciam o contrato de viagem
que vincula as partes.
1. ORGANIZAÇÃO
1.1 A organização das viagens incluídas na presente brochura é da LUSANOVA – Excursões e Turismo Lda, pessoa coletiva e número de matrícula
500 170 894, com sede na Avenida João XXI, nº. 9ª, 1000 – 298, Lisboa,
titular do RNAVT 1739.
2. INSCRIÇÕES
No ato da inscrição o Viajante efetuará o pagamento solicitado, liquidando o restante até 21 dias antes da partida. Se a inscrição tiver lugar a
21 dias ou menos da data do início do serviço, o preço total do mesmo
deverá ser paga no ato da inscrição. A LUSANOVA – Excursões e Turismo
Lda. reserva-se o direito de anular qualquer inscrição cujo pagamento
não tenha sido efetuado nas condições acima mencionadas. As reservas
encontram-se condicionadas à obtenção da parte dos fornecedores da
confirmação de todos os serviços.
3. INFORMAÇÃO AO ABRIGO DA LEI N.º 144/2015 DE 8 DE SETEMBRO
Nos termos da Lei n.º 144/2015 de 8 de Setembro na sua redação atual,
informamos que o Viajante poderá recorrer às seguintes Entidades de
Resolução Alternativa de Litígios de Consumo:
Provedor do Cliente das Agências de Viagens e Turismo in www.provedorapavt.com;
Comissão Arbitral do Turismo de Portugal in www.turismodeportugal.pt;
4. RECLAMAÇÕES
4.1 Qualquer desconformidade na execução de um serviço de viagem incluído no contrato de viagem organizada tem de ser comunicada à agência
de viagens organizadora ou retalhista por escrito ou outra forma adequada
logo que tal desconformidade ocorra, ou seja, sem demora injustificada.
4.2 O direito a apresentar reclamações para efeitos de redução de preço ou direito a indemnização por falta de conformidade dos serviços de
viagem incluídos na viagem organizada prescreve no prazo de 2 anos.
5. BAGAGEM
A agência é responsável pela bagagem nos termos legais; O Viajante
tem obrigação de reclamar junto da entidade prestadora dos serviços
no momento de subtração, deterioração ou destruição de bagagem. No
transporte internacional, em caso de dano na bagagem, a reclamação
deverá ser feita por escrito ao transportador imediatamente após a verificação do dano e no máximo 7 dias a contar da sua entrega. Estando
em caso o mero atraso na entrega da bagagem a reclamação deverá ser
feita dentro de 21 dias a contar da data de entrega da mesma. A apresentação de tal reclamação será fundamento essencial para o acionamento
da responsabilidade da LUSANOVA – Excursões e Turismo Lda. sobre a
entidade prestadora do serviço.
6. LIMITES
6.1 A responsabilidade da agência terá como limite o montante máximo exigível às entidades prestadoras dos serviços, nos termos da Convenção de Montreal, de 28 de maio de 1999, sobre Transporte Aéreo
Internacional, e da Convenção de Berna, de 1961, sobre Transporte
Ferroviário.
6.2. No que concerne aos transportes marítimos, a responsabilidade das
agências de viagens, relativamente aos seus Viajantes, pela prestação
de serviços de transporte, ou alojamento, quando for caso disso, por
empresas de transportes marítimos, no caso de danos resultantes de
dolo ou negligência destas, terá como limites os seguintes montantes:
a) € 441.436, em caso de morte ou danos corporais;
b) € 7.881, em caso de perda total ou parcial de bagagem ou da sua
danificação;
c) € 31.424, em caso de perda de veículo automóvel, incluindo a bagagem nele contida;
d) € 10.375, em caso de perda de bagagem, acompanhada ou não, contida em veículo automóvel;
e) € 1.097, por danos na bagagem, em resultado da danificação do veículo automóvel.
6.3. Quando exista, a responsabilidade das agências de viagens e turismo pela deterioração, destruição e subtração de bagagens ou outros artigos, em estabelecimentos de alojamento turístico, enquanto o Viajante
aí se encontrar alojado, tem como limites:
a) € 1.397, globalmente;
b) € 449 por artigo;
c) O valor declarado pelo Viajante, quanto aos artigos depositados à
guarda do estabelecimento de alojamento turístico.
6.4. A responsabilidade da agência por danos não corporais está contratualmente limitada ao valor correspondente a três vezes o preço do
serviço vendido.
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7. DESPESAS DE RESERVAS E DE ALTERAÇÃO
Por cada reserva serão cobradas despesas de acordo com informação
a prestar pela agência de viagens no momento da reserva (20€) não
reembolsáveis, mesmo em caso de desistência.
Por cada alteração (nomes, datas, tipo de apartamento ou quarto, viagem, etc.) serão cobradas despesas de acordo com informação a prestar
pela agência de viagens no momento da reserva acrescidas de uma taxa
de 20€. A aceitação de tais alterações depende de aceitação por parte
dos respetivos fornecedores.
8. DOCUMENTAÇÃO
8.1. O Viajante deverá possuir em boa ordem a sua documentação pessoal ou familiar, (cartão do cidadão, B. I., passaporte, documentação
militar, autorização para menores, vistos, certificado de vacinas e outros
eventualmente exigidos). A agência declina qualquer responsabilidade
pela recusa de concessão de vistos ou a não permissão de entrada ao
Viajante em país estrangeiro, sendo ainda da conta do Viajante todo e
qualquer custo que tal situação acarretar.
8.2. Viagens na União Europeia:
Os Viajantes (independentemente da idade) que se desloquem dentro
da União Europeia deverão ser possuidores do respetivo documento de
identificação civil (Passaporte; B.I, Cartão do Cidadão); Para obtenção de
assistência médica devem ser portadores do respetivo Cartão Europeu
de Seguro de Doença; Os nacionais de países não comunitários devem
consultar informação específica quanto à documentação necessária
para realização de viagem junto das embaixadas/ consulados dos países
de origem;
8.3. Viagens fora da União Europeia:
Os Viajantes (independentemente da idade) que se desloquem para fora
da União Europeia deverão ser possuidores do respetivo documento de
identificação civil (passaporte) bem como do visto se necessário (obtenha tal informação junto da agência no momento da reserva); os nacionais de países não comunitários devem consultar informação específica
quanto à documentação necessária para realização de viagem junto das
embaixadas/ consulados dos países de origem;
9. ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELO VIAJANTE
9.1. Caso os fornecedores da viagem em causa permitam, sempre que
um Viajante, inscrito para uma determinada viagem, desejar mudar a
sua inscrição para uma outra viagem ou para a mesma com partida em
data diferente, ou outra eventual alteração, deverá pagar a taxa acima
referida, como despesas de alteração. Contudo, quando a mudança
tiver lugar com 21 dias ou menos de antecedência em relação à data
da partida da viagem, para a qual o Viajante se encontra inscrito, ou
se os fornecedores de serviços não aceitarem a alteração, fica sujeito
às despesas e encargos previstos na cláusula “Rescisão do Contrato
pelo Viajante”.
9.2. Após iniciada a viagem, se solicitada a alteração dos serviços contratados por motivos não imputáveis à agência (ex. ampliação das noites
de estadia, alteração de voo) os preços dos serviços turísticos poderão
não corresponder aos publicados no folheto que motivou a contratação.
10. CESSÃO DA INSCRIÇÃO (POSIÇÃO CONTRATUAL)
10.1 O viajante pode ceder a sua posição, fazendo-se substituir por outra
pessoa que preencha todas as condições requeridas para a viagem organizada, desde que informe a agência de viagens e turismo, por forma
escrita, até sete dias seguidos antes da data prevista para a partida.
10.2 O cedente e o cessionário são solidariamente responsáveis pelo pagamento do saldo em dívida e pelas taxas, os encargos ou custos adicionais originados pela cessão, os quais serão devidamente informados e
comprovados pela agência de viagens e turismo.
11. ALTERAÇÕES A EFECTUAR PELA AGÊNCIA
11.1. Sempre que, antes do início da viagem organizada, (i) a agência de
viagens e turismo se veja obrigada a alterar significativamente alguma
das características principais dos serviços de viagem, (ii) ou não consiga
ir de encontro às exigências especiais solicitada pelo Viajante; (iii) ou
propuser o aumento do preço da viagem organizada em mais de 8%, o
viajante pode, no prazo de 8 (oito) dias:
a) Aceitar a alteração proposta;
b) Rescindir o contrato, sem qualquer penalização, sendo reembolsado
das quantias pagas;
c) Aceitar uma viagem organizada de substituição proposta pela agência de viagens e turismo, sendo reembolsado em caso de diferença de
preço.
11.2. A ausência de resposta por parte do viajante no prazo fixado pela
agência de viagens e turismo implicará a aceitação tácita da alteração
proposta.
12. RESCISÃO DO CONTRATO PELA AGÊNCIA
12.1. Quando a viagem esteja dependente de um número mínimo de
participantes a Agência reserva-se o direito de cancelar a viagem organizada caso o número de participantes alcançado seja inferior ao mínimo.
Nestes casos, o viajante será informado por escrito do cancelamento no
prazo de:
a) 20 dias antes do início da viagem organizada, no caso de viagens com
duração superior a seis dias;
b) 7 dias antes do início da viagem organizada, no caso de viagens com
duração de dois a seis dias;
c) 48 horas antes do início da viagem organizada, no caso de viagens
com duração inferior a dois dias.
12.2. Antes do início da viagem organizada a agência de viagens e turismo poderá ainda rescindir o contrato se for impedida de executar o
mesmo devido a circunstâncias inevitáveis e excecionais.
12.2. A rescisão do contrato de viagem pela agência nos termos acima

referidos apenas confere ao viajante o direito ao reembolso integral dos
pagamentos efetuados no prazo máximo de 14 dias após a rescisão do
contrato de viagem.
13. ALTERAÇÃO AO PREÇO
13.1. Os preços constantes do programa estão baseados nos custos dos
serviços e taxas de câmbio vigentes à data de impressão deste programa, pelo que estão sujeitos a alterações (aumento ou redução de preço)
que resultem de variações no custo dos transportes ou do combustível,
impostos, taxas e ﬂutuações cambiais até 20 dias antes da data de viagem.
13.2. Caso o aumento em causa exceda 8% do preço total da viagem
organizada, aplicar-se-á o disposto na cláusula “ALTERAÇÕES A EFECTUAR PELA AGÊNCIA”.
13.3. Em caso de redução de preço a agência de viagens e turismo
reserva-se o direito de deduzir ao reembolso a efetuar ao viajante as
correspondentes despesas administrativas, que a pedido do viajante
serão justificadas.
14. REEMBOLSOS
Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer reembolso por
serviços não utilizados pelo Viajante por motivos de força maior ou por
causa imputável ao Viajante, salvo reembolso pelos respetivos fornecedores. A não prestação de serviços previstos no programa de viagem
por causas imputáveis à agência organizadora e caso não seja possível
a substituição por outros equivalentes, confere ao Viajante o direito a ser
reembolsado pela diferença entre o preço dos serviços previstos e o dos
efetivamente prestados.
15. RESCISÃO DO CONTRATO PELO VIAJANTE
15.1 O viajante é livre de desistir da viagem a todo o tempo antes do
início da viagem.
15.2 Tal rescisão implica que o mesmo seja responsável pelo pagamento
de todos os encargos a que o início do cumprimento do contrato e a sua
desistência deem lugar, menos a reafectação de serviços e as economias de custos.
15.3. Quando seja caso disso, o Viajante será reembolsado pela diferença entre a quantia paga e os montantes acima referidos. Na presente
situação o reembolso será efetuado, deduzido da taxa de rescisão, no
prazo máximo de 14 dias após a rescisão do contrato de viagem.
15.4. O viajante tem ainda direito a rescindir o contrato de viagem antes
do início da mesma sem pagar qualquer taxa de rescisão, caso se verifiquem circunstâncias inevitáveis e excecionais no local de destino ou na
sua proximidade imediata que afetem consideravelmente a realização
da mesma ou o transporte dos passageiros para o destino. A rescisão do
contrato de viagem nesta situação apenas confere ao viajante o direito
ao reembolso integral dos pagamentos efetuados.
16. RESPONSABILIDADE
16.1. A agência de viagens e turismo é responsável pela correta execução
de todos os serviços de viagem incluídos no contrato de viagem.
16.2. Quando se tratar de viagens organizadas, as agências de viagens e
turismo são responsáveis perante os Viajantes, ainda que os serviços devam ser executados por terceiros e sem prejuízo do direito de regresso,
nos termos gerais aplicáveis.
16.3. As agências de viagens e turismo organizadoras respondem solidariamente com as agências retalhistas, no caso de viagens organizadas.
16.4. Nos restantes serviços de viagens, a agência de viagens e turismo
responde pela correta emissão dos títulos de alojamento e de transporte
e ainda pela escolha culposa dos prestadores de serviços, caso estes
não
tenham sido sugeridos pelo viajante.
16.5. A agência de viagens e turismo que intervenha como intermediária
em vendas ou reservas de serviços de viagem avulsos é responsável
pelos erros de emissão dos respetivos títulos, mesmo nos casos decorrentes de
deficiências técnicas nos sistemas de reservas que lhes sejam imputáveis.
16.6. A agência de viagens e turismo é responsável por quaisquer erros
devido a deficiências técnicas no sistema de reservas que lhe sejam
imputáveis e, se tiver aceitado proceder à reserva de uma viagem organizada
ou de serviços de viagem que façam parte de serviços de viagem conexos, pelos erros cometidos durante o processo de reserva.
16.7. A agência de viagens e turismo não é responsável por erros na
reserva que sejam imputáveis ao viajante ou que sejam causados por
circunstâncias inevitáveis e excecionais.
17. ASSISTÊNCIA
17.1. Em caso de dificuldades do viajante, ou quando por razões que não
lhe forem imputáveis, este não possa terminar a viagem organizada, a
agência de viagens e turismo dará a seguinte assistência:
a) Disponibilização de informações adequadas sobre os serviços de saúde, as autoridades locais e a assistência consular; e
b) Auxilio ao viajante na realização de comunicações à distância e a encontrar soluções alternativas de viagem.
17.2 Caso a dificuldade que fundamenta o pedido de assistência tenha
sido causada pelo viajante de forma deliberada ou por negligência, a
agência de viagens e turismo poderá cobrar uma taxa no valor dos custos em que incorreu em virtude da prestação dessa assistência.
17.3. Se devido a circunstâncias inevitáveis e excecionais, o viajante não
puder regressar, a agência de viagens e turismo organizadora é responsável por assegurar os custos de alojamento necessários, se possível
de categoria equivalente, por um período não superior a três noites por
viajante. A agência de viagens e turismo retalhista é solidariamente res-

CIRCUITOS | 2020/2021

c o n d i ç õ e s g e ra i s
ponsável pela obrigação em causa, sem prejuízo do direito de regresso,
nos termos gerais aplicáveis.
17.4. A limitação dos custos prevista supra não se aplica às pessoas com
mobilidade reduzida, nem aos respetivos acompanhantes, às grávidas
e às crianças não acompanhadas, nem às pessoas que necessitem de
cuidados médicos específicos, desde que a agência de viagens e turismo
tenha sido notificada dessas necessidades específicas pelo menos 48
horas antes do início da viagem organizada.
18. INSOLVÊNCIA
Em caso de insolvência da agência de viagens e turismo o viajante pode
recorrer ao Fundo de Garantia de Viagens e Turismo, devendo para tal
recorrer ao Turismo de Portugal I. P. entidade responsável pelo respetivo acionamento: Turismo de Portugal, I. P., Rua Ivone Silva, Lote 6,
1050-124Lisboa, Tel. 211 140 200 | Fax. 211 140 830 –
info@turismodeportugal.pt
19. SEGUROS
19.1. A responsabilidade da agência de viagens organizadora deste programa e emergente das obrigações assumidas, encontra-se garantida
por seguro de responsabilidade civil na Companhia Tranquilidade de Seguros, apólice nº 8900703551 no montante de 75.000 euros, nos termos
da legislação em vigor.
19.2. A agência disponibiliza ainda a venda de seguros que poderão ser
adquiridos em função da viagem para garantia de situações de assistência e despesas de cancelamento.
20. IVA
Os preços mencionados neste programa refletem o previsto no DL
221/85 de 3 de julho, I. V. A. na margem.
21. VALIDADE / EDIÇÃO
Este documento é válido de 01/03/2020 a 31/03/2021 e foi editado em
Dezembro de 2019
NOTAS
As presentes condições gerais poderão ser complementadas por quaisquer outras específicas desde que devidamente acordadas pelas partes.

Os preços dos programas estão baseados na cotização média do dólar
pelo que qualquer derivação relevante desta moeda poderá implicar
uma revisão dos preços da viagem nos termos constantes da cláusula
“alteração de preço”.
Devido às constantes alterações do preço dos combustíveis sobre os
preços praticados poderá haver alteração do suplemento de combustível
inserido no preço nos termos constantes da cláusula “alteração de preço”. As categorias dos hotéis e cruzeiros apresentados nesta brochura
seguem as normas de qualidade do pais de acolhimento, podendo os
mesmos ser alterados por outros similares quando por motivos alheios
à agência não seja possível manter ou confirmar a reserva existente,
obrigando-se a agência a informar o Viajante logo que de tal tenha conhecimento.
INFORMAÇÕES GERAIS
HORAS DE CHEGADA OU PARTIDA
As horas de partida e de chegada estão indicadas na hora local do respetivo país e de acordo com horários das respetivas companhias aérea
à data de impressão deste programa, podendo por isso ser sujeitas a
alteração.
HOTÉIS/ APARTAMENTOS
Apartamentos - No caso de o alojamento ser contratado em apartamento
é da responsabilidade do Viajante a informação do número de pessoas
que irão ocupar o apartamento. No caso de se apresentarem mais pessoas que as reservadas, os apartamentos poderão recusar a entradas.
Hotéis - O preço apresentado é por pessoa e estão baseados numa
ocupação dupla. Nem todos os hotéis dispõem de quarto triplo sendo
por norma colocada uma cama extra que pode não ser de idêntica
qualidade. Nos quartos equipados com duas camas ou casal, o triplo
pode ser constituído apenas por aquelas camas. A relação dos hotéis e
apartamentos constantes dos programas é indicativa assim como a sua
categoria que respeita a critérios e classificações locais cujos critérios
por vezes são distintos dos utilizados em Portugal.
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de meia pensão e pensão completa não incluem bebidas. Nas chegadas ao
hotel após a 19h o primeiro serviço de refeição será o pequeno-almoço do
dia seguinte, no último dia e salvo possibilidade de late check-out, o último
serviço do hotel será o pequeno-almoço.
HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA
As horas e entrada e saída no primeiro e último dia, serão definidas em
função do primeiro e último serviço. Em regra, sem carácter vinculativo
os quartos podem ser utilizados a partir das 14h do dia de chegada e deverão ser deixados livres até as 12 h do dia de saída. Nos apartamentos
a entrada verifica-se geralmente pelas 17 h do dia de chegada e deverão
ser deixados livres até as 10 h do dia de saída.
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA CRIANÇAS
Dada a diversidade de condições aplicadas às crianças (destino e fornecedor) recomenda-se questionar sempre as condições especiais que
porventura sejam aplicadas à viagem em causa.
CÂMBIOS:
Os preços dos circuitos do Reino Unido foram calculados ao câmbio 1€
=0,85GBP de Dezembro de 2019
PROVEDOR DE CLIENTE:
A LUSANOVA é aderente do Provedor do Cliente das Agências de Viagens. Eventuais reclamações deverão ser apresentadas no prazo máximo
de 20 dias a contar do fim da viagem a que respeita. As reclamações
devem ser apresentadas por escrito para a morada a seguir indicada, sem
formalidades especiais, devendo conter o nome e morada do queixoso:
Rua Duque de Palmela, 2 - 1ºDto., 1250-098 Lisboa. Fax: 213 520 140,
Email: provedor@apavtnet.pt. As queixas são objecto de apreciação preliminar, podendo não ser aceites caso apresentadas manifestamente com
má fé ou desprovidas de fundamento. As decisões do Provedor do Cliente
são sempre comunicadas por escrito à Agência em causa, e esta deverá
corrigir a situação irregular, se existir, no prazo de 30 dias, a contar da
notificação da decisão.

REFEIÇÕES
Salvo indicações em contrário, os preços apresentados para os suplementos

C o n d i ç õ e s e s p e c í f i ca s d a s E x c u r s õ e s I b é r i ca s e m a u t o carr o d e t u r i s m o
A. DESPESAS DE RESERVA
A.1. Serão cobradas despesas no valor 20,00 € por cada processo de reserva,
excepto nas reservas efectuadas em agentes com acesso online à Lusanova.
Estas despesas têm carácter não reembolsável, mesmo em caso de desistência.
B. HORÁRIOS DE PARTIDA
B.1. Os horários de partida indicados neste catálogo são efectivos, pelo
que requerem a comparência de 15 antes para formalidades de bagagem e embarque.
B.2. Em todos os meios de transporte utilizados ressalvam-se os atrasos
resultantes de razões técnicas, de tráfego ou resultantes de condições
climatéricas.
C. LOCAIS DE PARTIDA
As partidas e chegadas serão em Lisboa: LUSANOVA - Av. João XXI, 9-A
e HOTEL ROMA - Av. de Roma, 33 / Porto: HOTEL VILA GALÉ - Av. Fernão
de Magalhães, 7 / Coimbra: HOTEL VILA GALÉ COIMBRA - Rua Abel Dias
Urbano, 20 / Setúbal: HOTEL ESPERANÇA – Av. Luísa Todi, 220.
C.2. Poderão ser admitidas entradas em outros locais diferentes dos
acima mencionados, nomeadamente em áreas-de-serviço de auto-estradas, estando esta admissão no entanto sujeita a confirmação no acto de
reserva, por motivos operacionais.
C.3. É obrigatória a informação do local escolhido pelos participantes
para a sua partida e chegada, no acto de reserva.
C.4. Ao verificar-se a inexistência de mínimo de passageiros em determinado local de partida/chegada, poderão ser utilizados transportes regulares para viabilizar a participação de determinados passageiros, quer no
início, quer no final dos circuitos.
D. LUGARES NO AUTOCARRO
D.1. Nas excursões assinaladas com rotatividade de lugares, verificar-se á
a rotação dos passageiros pelos lugares ao longo do circuito.
D.2. Nas excursões cuja reserva implica a selecção de lugares no acto de
reserva, os mesmos serão efectivos ao longo de todo o circuito.
D.3. Em todas as partidas a realizar, não serão considerados disponíveis
para reserva ou utilização, os lugares 3 e 4 (na ausência de numeração,
primeiro banco de 2 lugares à direita na frente do autocarro).
D.4. Dada a constante evolução e consequente melhoria de qualidade dos autocarros que colocamos ao dispor dos nossos clientes, com diferentes lotações e disposição de lugares, não pode a
Lusanova assegurar a planta do autocarro e respectiva lotação/
numeração de lugares.
E. ALOJAMENTO
E.1. O tipo de alojamento ao longo do circuito, é escolhido pelo participante no acto de reserva, mediante a disponibilidade existente.
E.2. Estarão disponíveis para reserva o máximo de 5 quartos individuais
para cada partida. Todas as reservas efectuadas após esgotado este número de quartos, poderão estar sujeitas ao pagamento do suplemento
extra de 20% sobre o preço indicado para circuito em quarto individual
– regime de DUI (duplo com uso individual).
E.3. Todos os casos de alojamento em tipos de quarto diferentes dos

apresentados no programa do circuito, requerem disponibilidade, orçamento e aceitação pelo participante das suas condições específicas a
considerar.
F. REFEIÇÕES
F.1. As refeições quando incluídas, são servidas em hora fixa a indicar
pelo guia, com ementa igual para todo o grupo e sempre em conjunto.
Os casos de dieta deverão ser obrigatoriamente comunicados no acto
da inscrição, ficando o menu alternativo sujeito à disponibilidade por
parte dos fornecedores de serviços ao longo do circuito.
G. BAGAGEM (aditamento ao ponto nº 5 das condições gerais)
A bagagem deve ser identificada com nome e contacto pessoal e
é da responsabilidade do cliente. O serviço de bagageiro não está
incluído. O seu transporte ficará a cargo dos passageiros, que devem
ter particular atenção desde a abertura ou até ao fecho da bagageira
do autocarro, garantindo que a sua bagagem se encontra controlada,
seguindo sempre as indicações do guia.
G.2. Para efeito das presentes condições, nos circuitos em autocarro
até 7 dias, será aceite 1 volume (mala ou saco de viagem) por participante. Em circuitos cuja duração seja superior a 7 dias, serão aceites 2
volumes (malas ou sacos de viagem) por participante.
H. REDUÇÕES (aditamento às condições especiais para crianças)
H.1.Crianças
a) Até aos 4 anos (inclusive) o transporte em autocarro é grátis, ficando todas as despesas hoteleiras e outras durante o circuito, a cargo total dos
acompanhantes, sendo no entanto obrigatória a sua inscrição no acto de
reserva e terá um lugar no autocarro ao abrigo da lei em vigor.
b) Reduções dos 5 aos 12 anos (inclusive) com base no preço por pessoa
em quarto duplo: *Se ficar alojada compartilhando o quarto em cama
extra com dois (2) adultos, beneficia da redução especial para criança
de 35%. **Se ficar alojada em quarto duplo apenas com um (1) adulto,
beneficia da redução de 10%. ***No caso de quarto duplo ser ocupado
por duas (2) crianças, será considerada a redução de 10% somente a
uma (1) das crianças, sendo a outra criança considerada pelo preço de
adulto. ****No caso de quarto ser ocupado por três (3) crianças, será
considerada a redução de 10% a uma (1) das crianças e a redução especial a uma (1) criança de 35%, sendo a outra criança considerada pelo
preço de adulto.
c) As crianças de 5 a 12 anos, usufruem de 50% de desconto nos Suplementos e Opções editados;
d) Crianças utilizando outro tipo de alojamento e/ou com 13 ou mais anos,
são consideradas em preço de adulto.
H.2. Cama extra para adulto
a) No caso do quarto ser compartilhado por 3 adultos, ao terceiro (3) adulto será concedida a redução de 5%.
I. ALTERAÇÕES AO PROGRAMA DA VIAGEM (aditamento ao ponto nº
11 das condições gerais)
I.1. Sempre que existam razões alheias que o justifiquem, a Lusanova
poderá ser forçada a alterar a ordem dos percursos, modificar as horas

de partida, efectuar paragens não previstas ou substituir os hotéis previstos por outros de categoria e localização similar.
I.2. Nos itinerários dos circuitos faz-se menção de alguns centros
urbanos, que são meros pontos de referência, logo sem passagem
obrigatória.
I.3. Uma vez iniciado o circuito, o Operador reserva-se no direito de fazer
desvios de itinerário para efectuar recolher e/ou largada de passageiros.
I.4. Se circunstâncias imprevistas obrigarem a suspender qualquer circuito, os clientes terão sempre o direito ao reembolso das quantias pagas.
I.5. As visitas mencionadas nos itinerários dos circuitos, poderão ser
substituídas por outras similares, em caso de total impossibilidade da
sua realização.
J. MÍNIMO DE PARTICIPANTES (aditamento ao ponto nº 12 das condições gerais)
J.1. A realização de cada partida de circuito em autocarro, está sujeita à
inscrição do mínimo de 20 participantes.
J.2. Caso não seja atingido o número mínimo de participantes exigido,
a Lusanova poderá cancelar o circuito, notificando o cliente de acordo
com o ponto 12 das condições gerais.
J.3. A Lusanova pode viabilizar um circuito com menos de 20 passageiros, utilizando uma viatura de lotação reduzida com guia-condutor
ao longo do percurso, mantendo as visitas e serviços previstos no
referido.
K. DESISTENCIAS / CANCELAMENTOS (aditamento ao ponto nº 15 das condições gerais)
K.1. O cancelamento por parte dos passageiros, de inscrição previamente efectuada, implica o pagamento das seguintes despesas, baseadas
no preço total efectivo do circuito:
K.2. De 30 a 21 dias antes da partida: 25% / De 20 a 09 dias antes da
partida: 50% / De 08 a 03 dias antes da partida: 75% / Menos de 3 dias
antes ou não comparência à partida: 100%
L. NOTAS IMPORTANTES
L.1. Nos circuitos com alojamento em cidades com taxa turística de estadia, a mesma encontra-se incluída.
L.2. A assistência e informações prestadas pelos guias acompanhantes ao longo dos circuitos deste catálogo, são em língua portuguesa.
Será possível a prestação deste serviço em língua estrangeira para
o mínimo de 2 participantes, mediante disponibilidade de guia na
língua correspondente e acréscimo de 25% por pessoa sobre o preço publicado.
L.3. As “Opções Mais Incluído’ disponíveis em alguns dos circuitos,
encontram-se sujeitas ao mínimo de 10 pessoas inscritas nessa condição.
L.4. Todos os preços são válidos salvo erros tipográficos. Os erros de
cálculo ou escrita eventualmente constantes dos presentes programas
imputam na rectificação dos mesmos, nos termos do artigo 249 do código civil.
L.5. As presentes condições específicas poderão ser complementadas,
desde que devidamente informadas pelo Operador.
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