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Circuitos Ibéricos
Regulares
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 Ibéricos Regulares | Descubra a nossa história comum!
Os nossos circuitos ibéricos regulares fazem parte do nosso
ADN desde 1959.

um conjunto de visitas opcionais, que permitiram enriquecer
e personalizar a sua viagem.

Com partidas garantidas, reservas online e sempre em hotéis maioritariamente de 4 estrelas, estes circuitos em autocarro visitam os locais mais icónicos de Portugal e de Espanha, sempre acompanhadas por guias profissionais que o
podem aconselhar desde o início até ao fim do seu itinerário.

Nesse sentido, nos nossos circuitos ibéricos regulares, o
viajante poderá escolher as refeições e as visitas que pretende realizar através da opção mais incluído ou suplemento de meia pensão.

Como privilegiamos a liberdade de quem viaja, por regra,
os nossos circuitos são flexíveis, onde, para além das visitas
que consideramos imprescindíveis e essenciais, sugerimos

Juntamos a sua liberdade à sua comodidade.
Afinal, férias são férias!
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Condições Gerais

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

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 €

PORTUGAL
Lisboa
Porto
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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SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEm
Coberturas Multiviagens internacional

Capitais Coberturas Multiviagens Portugal

Acidentes Pessoais – Geral

Capitais

Acidentes Pessoais – Geral

Morte ou Invalidez Permanente

30.000€

Despesas de Funeral em Portugal em caso de acidente no estrangeiro

500€

Assistência em Viagem
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
no estrangeiro, por doença pré-existente

500€

Morte ou Invalidez Permanente
Despesas de Funeral em Portugal em caso de acidente no estrangeiro

Responsabilidade Civil Vida Privada

3.500€

Transporte Sanitário de Feridos e Doentes para unidade hospitalar mais próxima

Ilimitado

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

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

Ilimitado
5.000€
Ilimitado

Acompanhamento da Pessoa Segura Hospitalizada
Transporte

100€

Máximo

Estadia: Dia/ Pessoa 10% do limite máximo
Prolongamento de Estadia em Hotel dia/pessoa 10% do limite máximo
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750€

Transporte
Estadia: Dia/ Pessoa 10% do limite máximo
Prolongamento de Estadia em Hotel dia/pessoa 10% do limite máximo

100€
Ilimitado

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

175€

Máximo

Máximo

1.000€

Transporte ou Repatriamento da Pessoa Segura Falecida

Ilimitado

Estadia: Dia/ Pessoa 10% do limite máximo

Ilimitado
1.000€

Máximo

Transporte

Máximo

100€

Máximo

Ilimitado

Acompanhamento da Pessoa Segura Hospitalizada

1.000€

Bilhete de Ida e Volta para Familiar e Respectiva Estadia
Transporte

3.500€

Bilhete de Ida e Volta para Familiar e Respectiva Estadia
Ilimitado

Estadia: Dia/ Pessoa 10% do limite máximo

25.000€

Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização por acidente em Portugal

5.000€

Transporte Sanitário de Feridos e Doentes para unidade hospitalar mais próxima

500€

Assistência em Viagem

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

Repatriamento ao ponto de origem da viagem

15.000€

1.500€

Transporte ou Repatriamento da Pessoa Segura Falecida

Ilimitado
75€
750€
75€
1.000€
Ilimitado

Cancelamento
Cancelamento Antecipado da Viagem (amplitude normal; motivos de força maior consulte-nos)
Valores e condições acima indicados poderão sofrer alterações sem aviso prévio;
consulte-nos condições detalhadas

1.500€

Circuitos regulares

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 ou

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.

2021 (Seg)
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 (dias 2, 3 e 6);
Espanyol em Barcelona
• Show de Flamenco com
(dia 5);
bebida em Granada (dia 2);

H otéis P r 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

Preços por pessoa

Single

Opção Mais Incluído

1.175 €

95 €

815€

Opção 1 / 7 Dias - R-2001.1
Opção 2 / 8 Dias* - R-2001.2

Datas de Partida

815 €

DESDE

8 DI AS

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

5

Duplo

Single

935 € 1.245 €

Opção Mais Incluído
95 €

26

Agosto

09, 23, 30

10, 17, 31

Setembro
Outubro
Novembro

13, 27

14, 21, 28
12, 26

04, 11, 25
01, 15, 22

2022 (Seg)
Janeiro

24

Fevereiro
Março

14
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;
• 7/8 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 improvável de não ser possível assegurar esta
visita, será efectuada visita da cidade de Granada com entrada na
Catedral e Capela Real
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Circuitos Regulares

Lourdes, Andorra
e Barcelona
Lourdes
Andorra
Valladolid

Zaragoza
Barcelona
Madrid

Lisboa

7 DIAS

Datas de Partida

R - 3004

2021 (Seg)
Maio

24

Junho

21

725€

DES DE

4 Refeiçõe s

Julho
Agosto
Setembro
Outubro

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

19

Valladolid

Olid**** (Centro)

23

Lourdes

Alba**** (Centro)

20

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

25

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

Barcelona

Exe Cristal Palace**** (Centro)

Zaragoza

Eurostars Boston**** Centro)

Madrid

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

Pre ço s po r pe ssoa
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 (dias 1, 2, 3 e 5);;
• Taxas hoteleiras;
• Seguro de viagem;
• Bolsa de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no programa
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Duplo
725 €

Single
949 €
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Novo
circuito

Fátima, Braga, Guimarães, Santiago de Compostela,
Porto

Jacobeu 2021 - Ano
Santo em Santiago

Itinerário:
1º Dia (Seg) – Lisboa / Fátima
Partida para visita panorâmica da capital de Portugal, conhecendo o exterior dos principais pontos turísticos
da cidade como a torre de Belém,
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. Tempo livre
na cidade. A meia tarde partida para
Fátima. Jantar e alojamento. Possibilidade de assistir a missa vespertina e
à noite a não perder a procissão das
velas.
2º Dia (Ter) – Fátima / Braga
Pequeno-almoço. 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.
Saída para a cidade dos arcebispos e
capital do Minho: Braga. Alojamento.
3º Dia (Qua) – Braga / Guimarães /
Santiago de Compostela
Pequeno-almoço. Panorâmica da cidade
com destaque para o exterior da catedral,
mais antiga de Portugal e visita ao frondoso santuário do Bom Jesus do Monte
com tempo para fotos. Continuação para
Guimarães, visitando o santuário de Nossa Senhora do Carmo da Penha, com excelente paisagem sobre a cidade e ainda
panorâmica pelo exterior do castelo e
paço dos duques de Bragança. Tempo na
cidade para admirar as suas velhas muralhas, ruas estreitas e casas palacianas.
Saída com destino a Santiago de Compostela. Jantar e alojamento.
4º Dia (Qui) – Santiago de Compostela
Pequeno-almoço. Percurso pedonal
entre cruzeiro do Sar e Santiago de
Compostela (± 2 km) com guia local,
de onde se começa a vislumbrar a
catedral de Santiago e a emoção de

chegar aumenta para os peregrinos
de Santiago. A entrada na cidade faz-se pela Porta de Mazarelos, a única
que resta da muralha antiga da cidade,
continuando com a visita ao centro histórico e religioso até à catedral, onde
acorrem diariamente inúmeros peregrinos. Este grandioso monumento
ergue-se na praça da Obradoiro, lugar
de encontro de todos os que aqui chegam. Restante tempo na cidade para
compromissos religiosos, visitar a Catedral ao seu ritmo, provar a gastronomia local e fazer compras de recordações. alojamento.

Santiago de Compostela

Braga
Porto

Fátima
Lisboa

5º Dia (Sex) – Santiago de Compostela /
Porto / Lisboa
Pequeno-almoço. Partida por Valença para a segunda maior cidade portuguesa: Porto. 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 visita ainda a
prestigiadas caves com degustação
do famoso Vinho do Porto. Almoço. De
tarde partida de regresso a Lisboa.
Nota: Embora o espírito seja efectuar
o percurso indicado a pé para conhecer os caminhos percorridos pelos
peregrinos, poderá o mesmo ser realizado no autocarro em estrada alternativa somente com o nosso motorista
ao encontro do grupo.
5 D I AS

DESDE

3 Refeições

H ot éis P r e v isto s
Cidade Hotel

Datas de Partida R - 2059

Fátima Santa Maria**** (Centro)

2021
Maio

10

Junho

14

Julho

12

Braga Mercure Braga Centro**** (Centro)
Eurotars Gran Hotel Santiago ****
Santigo
(Cidade)

Agosto
Setembro
Outubro

499€
02, 16
06
18

Preços por pessoa
Duplo

Single

499 €

195 €

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;
• 4 Pequenos-almoços;
• 1 almoço com água mineral (dia 5);
• 2 jantares com água mineral (dias 1 e 3);
• Visitas guiadas em Santiago de Compostela;
• Visita a caves de vinho do Porto (dia 5);
• Taxas hoteleiras;
• Seguro de viagem;
• Bolsa de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no programa
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Circuitos Regulares

Belezas de Portugal
com Santiago
Santiago de Compostela

Braga
Porto

Lisboa

Albufeira

Datas de Partida
2021 (Sáb)
Abril
Maio
Junho
Julho
2022 (Sáb)
Janeiro

735€

DES DE

9 DIAS

R - 1039
07, 21

03, 10, 24

Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Fevereiro
Março

05, 19

15

10, 24
08, 15, 29
05, 19

11, 18, 25
09, 16, 30
13
25

05, 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;
• 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 (dias 1, 2, 5 e 6);
vinho incluindo Show
• 1 almoço com água
de Fado (dia 3);
mineral (dia 8);

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
Duplo

Single

Opção Mais Incluído

735 €

995 €

190 €

Temporada Média = Jun/Jul/Set

Preços por pessoa
Duplo

Single

765 € 1.045 €

Opção Mais Incluído
190 €

Temporada Alta = Ago

Preços por pessoa
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**** (Centro)

Porto
(Gaia)

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

CIRCUITOS | 2021/2022

Circuitos regulares

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

Portugal
Gourmet

Itinerário:
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
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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.

H ot éis P r e v isto s
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
Duplo

Single

950 €

1.185 €

Vila Real
Guimarães
Porto
Coimbra
Fátima
Lisboa

7 DI AS

7 Refeições

Datas de Partida
2021 (Ter)
Maio
Junho
Julho

DESDE

Évora

950€

R - 1016

18
22

Agosto
Setembro
Outubro

17
14
19

20

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 (dias 1,
2, 4, 5, 6 e 7);
• 1 Jantar com água e vinho (dia 3);
• 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;
• 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

anos
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2019
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Circuitos Regulares

Amarante, Vila Real, CHAVES, Bragança, MIRANDELA, Almeida,
Guarda, Castelo Branco, 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.

Bragança
Vila Real
Guarda
Castelo
Branco
Lisboa

DES DE

5 DI AS

Datas de Partida
2021 (Dom)
Maio
Junho
Julho

355€

R - 1022
Agosto
Setembro
Outubro

09
20

08
12
10

18

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
1959

2019

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 (dias 1, 2, 3 e 4);

Hoté is Pre visto s
Cidade

Hotel

Vila Real

Mira Corgo **** (Centro)

Bragança

Turismo São Lázaro *** (Cidade)

Guarda

Vanguarda Congress & Family*** (Centro)

Castelo Branco

Meliã Castelo Branco **** (Cidade)

Preços por pessoa
Duplo

Single

Supl. Meia Pensão

355 €

455 €

80 €

CIRCUITOS | 2021/2022

Circuitos regulares

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 pedo-

nal 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
Duplo

Single

Opção Mais Incluído

525 €

715 €

90 €

Coimbra

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 P r e 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.

11

Fátima
Lisboa

DESDE

6 DI AS

Datas de Partida
2021 (Ter)
Abril
Maio
Junho
Julho

525€

R - 1017

13, 27
11, 18, 25
08, 15, 29
13, 27

Agosto

10, 24

Setembro
Outubro
Novembro

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

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 (dias 1, 4 e 5);

• 1 almoço com água
mineral (dia 3);
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Circuitos Regulares

Évora, Albufeira, Sagres, Lagos, Faro, tavira,
Vilamoura

Belezas
do sul

Lisboa

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.

Évora

Albufeira

Tavira

DES DE

3 DI AS

220€

Datas de Partida R - 1025
2021 (Sáb)
Abril
Maio
Junho
Julho

10, 24
08, 15, 29
05, 19
03, 10, 24

Agosto

07, 21

Setembro
Outubro

11, 18, 25

Novembro
Dezembro

13

2022 (Sáb)
Janeiro

15

09, 16, 30

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. Continua-

ção 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.

Hoté is Pre vistos
Cidade

Hotel

Albufeira

Vila Galé Cerro **** (Cidade)

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

Preços por pessoa
Duplo

Single

Opção Mais Incluído

220 €

270 €

50 €

Temporada Média = Jun/Jul/Set

Preços por pessoa
Duplo

Single

Opção Mais Incluído

255 €

320 €

50 €

Temporada Alta = Ago

Preços por pessoa
Duplo

Single

Opção Mais Incluído

280 €

370 €

50 €

Opção Mais Incluído
• 2 jantares com água mineral (dias 1 e 2);

25

Fevereiro

05, 19

Março

05, 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;
• 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
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Circuitos regulares

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
• 1 almoço com água
mineral (dia 4);

DESDE

5 D I AS

Datas de Partida
2021 (Qua)
Abril
Maio
Junho
Julho

• 2 jantares com água
mineral(dias 1 e 2);

13

R - 1024
Agosto

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

02, 09, 16, 23, 30

Setembro
Outubro
Novembro

07, 14, 21, 28

Dezembro

29 (fim ano Porto)
09, 23

19

Fevereiro
Março

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

2022 (Qua)
Janeiro

435€

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

09, 23

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

Hotéis P r e v i stos
Cidade

Hotel

Braga

Mercure Braga Centro**** (Centro)

Porto (Gaia)

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

Preços por pessoa
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.
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Condições gerais

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-
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condições gerais
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 01/03/2021 a 31/03/2022 e foi editado em
Dezembro de 2020
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.
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

Condições específicas das Excursões Ibéricas em autocarro de turismo
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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