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Circuitos Ibéricos
Turísticos
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.

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.

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.

• Empresa com um serviço centrado na
satisfação do cliente
• Empresa com equipas de profissionais
conhecedores de todos os nossos destinos
• Empresa que respeita a liberdade de
quem viaja

Simbologia
Produto com reserva online

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

Produto com lugares marcados

Circuitos Ibéricos Turísticos | Descubra a nossa história comum!
Os nossos circuitos ibéricos turísticos fazem parte do nosso
ADN desde 1959.
Com itinerários mais exclusivos e dedicados a temáticas concretas, procuramos proporcionar aos nossos
clientes o reviver de locais mais turísticos, assim como
visitar locais mais desconhecidos em Portugal e Espanha a preços imbatíveis, sempre com uma ótima relação

qualidade/preço. Com guias em português, hotéis seleccionados, visitas específicas e também com mais refeições incluídas que privilegiam a gastronomia regional.
Disponibilizados online, proporcionam lugares marcados no acto da reserva. As patidas estão sujeitas ao mínimo de 20 participantes,
Afinal, férias são férias!
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SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEm
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
Despesas de Funeral em Portugal em caso de acidente no estrangeiro

15.000€
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
Estadia: Dia/ Pessoa 10% do limite máximo

1.000€

Máximo

Ilimitado

Máximo

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€

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 Turísticos

Bilbau, Burgos, Santander, Villacarriedo,
Covadonga, Oviedo, Salamanca

Costa Cantábrica
e Astúrias

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.

Oviedo

Villacarriedo

Burgos

Salamanca

Lisboa

5 D I AS

4 Refeições

489€

DESDE

Datas de Partida T-2002
(Mín. 20 participantes):

Hotéis P r e v i stos

2021

Cidade

Hotel

Burgos

Abba Burgos ****

Villacarriedo

Abba Palácio de Soñanes ****

Salamanca

Abba Fonseca ****

Julho

18

Agosto

22

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

Preço s por pe ss oa
Duplo
489 €

Single
679 €
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Serviços incluídos:
• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos
hotéis previstos ou similares;
• 4 Jantares com água e vinho (dias 1, 2,
3 e 4);
• 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
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Circuitos turísticos

Terras de Dom Quixote
e Sítios de Cervantes
Burgos

Alcalá de
Henares

Ciudad Real

Lisboa

5 DIAS

Cuenca

DES DE

4 Refeiçõe s

Datas de Partida

429€

T-2054

(Mín. 20 participantes):
2021
Julho

11

Agosto

08

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 (dias 1, 2, 3 e 4);
• 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

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

Hoté is Pre visto s
Cidade

Hotel

Toledo

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

Ciudad Real

Doña Carlota ****

Cuenca

Exe Cuenca ****

Alcalá de Henares

Alcalá Plaza ***

Pre ço s po r pe ssoa

429 €

anos
2019

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.

Nota:
Na impossibilidade de visita à Casa Natal de Cervantes com restrições
particulares, a mesma será substituída pela visita à Universidade de Alcalá
de Henares.

Duplo

1959

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.

Single
529 €
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Ceuta / Mijas / Torremolinos / Málaga / Granada /
Córdova / Sevilha
Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Algeciras
Partida de Lisboa, atravessando a planície alentejana, entrando província
espanhola de Andaluzia, almoço livre
em percurso, Jerez de la Frontera para
a cidade portuária de Algeciras. Alojamento.
2º Dia – Algeciras / Ceuta /
Torremolinos
Pequeno-almoço. Condução ao cais
e embarque no Ferry. Travessia do
estreito de Gibraltar. Chegada a Ceuta e 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 nacional, aos monumentos e
muralhas existentes. Destaque para
a câmara municipal (Ayuntamiento)
com vários símbolos da conquista
portuguesa e também a locais incontornáveis como o mercado, templos Hindus, Muçulmanos e Cristãos,
onde se salienta a igreja de Nª Sra de
Africa cuja imagem foi enviada pelo
Infante Dom Henrique. Tempo na
cidade. Almoço livre. Condução ao
porto de Ceuta e embarque no Ferry com destino a Algeciras. Desembarque e saída acompa-nhando a
extensa “Costa do Sol” por Marbella
até à encantadora localidade de Mijas. Aprovei-te para efectuar passeio
extra nos famosos “Burros Táxi”. Continuação para a estância balnear Torremolinos. Alojamento.
3º Dia – Torremolinos / Málaga / Granada
Pequeno-almoço. Partida 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 tempo livre na cidade. Continuação com almoço livre em percurso por Loja para Granada. Visi-ta
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 sepul-tados os reis católicos. Opcionalmente ou Com Supl.+INC* poderá
assistir a típico Show de Flamenco
com bebida incluída. Alojamento.
4º Dia – Granada / Córdova / Sevilha
Pequeno-almoço. Partida entre
extensos olivais por Baena com
destino a Córdova. 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. Almoço livre. Tempo na cidade. Saída
por Écija e Carmona para Sevilha.
5º Dia – Sevilha / Lisboa
Pequeno-almoço. Visita à capital andaluza 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. Sevilha tem
uma dinâmica própria que só se
sente vivenciando a cidade. 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.
Nota: Para efectuar a visita a Ceuta, os passageiros terão somente
de ser portadores de cartão de
cidadão válido. Para cidadãos de
outras nacionalidades, dado já se
encontrarem dentro do es-paço
Schengen, terão somente de ser
portadores de documentação de
identificação oficial válida. Lembramos que a apresentação de documentação pessoal válida e correcta é da inteira responsabilidade
dos passageiros em viagem.

Nota:
Na partida de 08 Agosto, o alojamento em Torremolinos será no entanto na cidade de
Málaga, previsto no Hotel Eurostars Malaga ****

Hotéis Previstos (Ou similares):
Cidade

Hotel / Localização

Alceciras

Montera Plaza ****

Torremolinos

Cervantes ****

Granada

Luna de Granada ****

Sevilha

Exe Sevilla Macarena ****

Preços por pessoa
Em Duplo

429 €

Em individual

535 €

Supl. Mais Incluído

130 €

Melhor
da Andaluzia

Lisboa
Córdova
Granada

Sevilha
Málaga

DESDE

5 DI AS

429€

Datas de Partida T-2058
(Mín. 20 participantes):
2021

Agosto

08

Junho

Outubro

01

02

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 Ceuta;
• Visita com guia local em Málaga;
• Visita com guia local em Granada;
• Visita com guia local em Córdova;
• Visita com guia local em Sevilha;
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no programa
Opção Mais Incluído
• 4 jantares com água e
• Nocturna de Flamengo
vinho (dias 1, 2, 3 e 4);
com bebida incluída em
• Entrada na Casa Natal
Granada;
de Picasso em Málaga; • Entrada na Mesquita• Entrada na Catedral
Catedral em Córdova;
e Capela Real em
• Cruzeiro panorâmico
Granada;
no rio Guadalquivir;

anos
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Galiza pelos caminhos
de Santiago
Santiago de
Compostela

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.

Lugo
Ourense

Lisboa

4 DIAS

Ourense / Lalin / Lugo / A Coruña / Finisterra /
Santiago de Compostela - Ano Jacobeu

349€

DES DE

3 Refeiçõe s

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.

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.
Hotéis Previstos (Ou similares):
Cidade

Hotel / Localização

Datas de Partida

Ourense

Eurostars Auriense ****

(Mín. 20 participantes):

Lugo

Gran Hotel Lugo ****

Santiago

Gran Hotel Santiago ****

T-2004

2021
Junho

Outubro

10

02

Pre ço s po r pe ssoa
Duplo

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

349 €

Single
445 €

Serviços incluídos
• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis previstos ou similares;
• 3 Jantares com água e vinho (dias 1, 2 e 3);
• 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

anos
1959

2019
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Madrid / Toledo / Ávila / Alba de Tormes / Salamanca
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. Partida para 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.

9

Madrid e Lugares
Teresianos

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.

Burgos

Salamanca

Madrid

Lisboa

Santa Teresa de Avila
Teresa de Ávila, conhecida como Santa Teresa de Jesus (28 de março de 1515
- 4 de outubro de 1582), nascida Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, foi
uma freira carmelita, mística e santa católica do século XVI, importante por
suas obras sobre a vida contemplativa. Foi também uma das reformadoras
da Ordem Carmelita e é considerada co-fundadora da Ordem dos Carmelitas
Descalços, juntamente com São João da Cruz.
Em 1622, quarenta anos depois de sua morte, foi canonizada pelo papa Gregório XV.
Depois de sua morte, o culto a Santa Teresa se espalhou pela Espanha durante
a década de 1620, tendo inúmeros seguidores desde então.
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.

4 DI AS

DESDE

3 Refeições

389€

Datas de Partida T-2057
(Mín. 20 participantes):
2021

Hotéis Previstos (Ou similares):
Cidade

Hotel / Localização

Madrid

Exe Moncloa ****

Salamanca

Corona Sol ****

Preços por pessoa
Duplo

Single

389 €

515 €

Junho

10

Outubro

02

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

Serviços incluídos
• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis previstos ou similares;
• 3 Jantares com água e vinho (dias 1, 2 e 3);
• Visita com guia local em Madrid, Toledo, Ávila, Alba de Tormes e
Salamanca;
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no programa

anos
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Circuitos turísticos

Fim-de-Semana
em Santiago

Especial 2021 - Ano Jacobeu
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.

Santiago de
Compostela
Vigo

Valença

Lisboa

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

Santiago

2 DIAS

1

DES DE

Refeição

178€

Datas de Partida
(Mín. 20 participantes): T-2010
2021
Maio

15

Julho

03

Agosto

14

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

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.
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.
Hotéis Previstos (Ou similares):
Cidade

Hotel / Localização

Santiago

Eurostars San Lazaro ****

Pre ço s po r pe ssoa
Duplo
178 €

Single
228 €

Serviços incluídos
• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis previstos ou similares;
• 1 Jantar com água e vinho (dia 1);
• Visita com guia local em Santiago de Compostela;
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no programa

anos
1959

2019
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Mérida e Cáceres
com Olivença

Conhecer património histórico por terras
de conquistadores
Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Olivença / Mérida
Partida de Lisboa por Elvas para Olivença, controversa vila historicamente
portuguesa, actu-almente englobada na
euro-região “EUROACE” comunidade
transfronteiriça em território do Alentejo e
da “Extremadura” espanhola. Tempo para
visita. Continuação para Mérida. Almoço
livre. Aconselhamos as deliciosas tapas
nos restaurantes locais. Visita em Mérida
ao icónico Teatro Romano mandado construir por Marco Vipsânio Agripa e inaugurado, possivelmente, entre os anos 16-15
AC, com capacidade para 6 000 espectadores. Alberga actualmente o Festival de
Teatro Clássico com o qual recupera a sua
função original. Visita ainda ao Anfiteatro
também de fundação romana e panorâmica com perspectiva das pontes sobre o
rio Guadi-ana. Tempo livre para percorrer
o centro da cidade. Jantar e alojamento.

11

2º Dia – Mérida / Cáceres / Lisboa
Pequeno-almoço. Partida para Trujillo
com paragem para visita ao centro histórico. Esta cidade monumental assente
sobre granito, conserva restos pré-romanos, da conhecida então como Turgalium. Destacam-se o castelo, as igrejas
de Santa Maria, de São Francisco e de
São Martinho e a estátua equestre de
Francisco Pizarro aqui nascido e ligado
às conquistas sul-americanas. Continuação para Cáceres. Panorâmica geral da
cidade e visita percorrendo a extraordinária e recuperada zona histórica, com
relevo 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 Elvas, Montemor-o-Novo e
regresso a Lisboa.

Cárceres
Lisboa

Mérida
Olivença

Extremadura
A Extremadura é uma das comunidades autónomas da Espanha, situada no
sudoeste da Península Ibérica. Tem a sua capital em Mérida e divide-se em
duas províncias, as mais extensas do país: Cáceres (a norte) e Badajoz (a sul).
A sua capital é uma das duas únicas capitais de comunidade autónoma que
não é sede de uma província de Espanha. A Estremadura tem passado histórico partilhado com Portugal, desde a antiga Lusitânia até ao reino de Badajoz.
A Lusitânia foi uma antiga província romana que incluía uma parte do que é
hoje Portugal (excepto a zona norte), e uma grande porção do que é hoje a
Estremadura espanhola. Tinha como capital Emerita Augusta, a actual Mérida,
uma das mais importantes cidades à época.
2 DI AS

1

DESDE

R e f e i ção

Hotéis Previstos (Ou similares):

178€

Cidade Hotel / Localização

Datas de Partida T-2009

Mérida Tryp Medea ****

(Mín. 20 participantes):

Preços por pessoa
Duplo

Single

178 €

218 €

2021

Abril

24

Julho

31

Outubro

09

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;
• 1 Jantar com água e vinho (dia 1);
• Visita com guia local em Mérida e Cáceres;
• Entrada no Teatro e Anfiteatro em Mérida;
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no programa

anos
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1959

2019
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Circuitos turísticos
ci r cu i to
r e n ova do

MíTICA ESTRADA NACIONAL 2
PORTUGAL DE NORTE A SUL
Chaves
Viseu

Abrantes
Lisboa

Évora

Chaves, Vila Real, Lamego, Viseu, Abrantes, Évora,
Faro
Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Porto / Chaves
Partida de Lisboa com paragens em percurso por Coimbra para a cidade do Porto.
Panorâmica orientadora. Almoço livre. 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 – Chaves / Lamego / Viseu

Faro

6 DIAS

DES DE

5 Refeiç õe s

599€

Datas de Partida T-1065
(Mín. 20 participantes):
2021
Junho

13

Setembro

12

Julho

18

Outubro

03

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

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 e vinho (dias 1, 2, 3, 4 e 5);
• 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;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no programa

anos
1959

2019

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. Almoço livre. De tarde saída com
panorâmica de Mezio e Castro Daire
com o belo vale do rio Paiva e chega-da
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 – 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, acompanhando o rio Mondego com excelente
perspectiva por Penacova para Vila Nova de
Poiares. Almoço livre. Continuação 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

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)

Preços por pessoa
Duplo

Single

599 €

810 €

Outeiro de São Pedro, que para além do baluarte defensivo, proporciona uma excelente
paisagem sobre o rio Tejo e suas margens.
Chegada ao hotel. Jantar e alojamento.
4º Dia – Abrantes / Montemor-o-Novo /
Évora
Pequeno-almoço. Partida por Rossio ao Sul
do Tejo com paragem junto ao parque ribeirinho dos Mourões com excelente panorama
sobre a cidade de Abrantes 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 – 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.
Estrada Nacional número 2 (EN2)
Esta histórica estrada 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.
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c i r cui to
r e n ovad o

Chaves / Boticas / Montalegre / Pitões das Júnias /
Tourém / Rubiás / Verín / Gerês
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 para Boticas,
com paragem junto ao centro histórico e
interpretação do Guerreiro Galaico. Continu-ação pelo miradouro de Seirrãos para
Carreira da Lebre. Almoço regional 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.
3º Dia – Chaves / Pitões das Júnias /
Chaves
Pequeno-almoço. Partida por Vilar de
Perdizes para Montalegre. Visita ao

Terras do Barroso
e Gerês

castelo vigilante e ao interessante centro histórico com o seu comércio local
em destaque. Continuação por Covelães entrando no Parque Nacional do
Gerês para Pitões das Júnias. Visita ao
mosteiro de Santa Maria das Júnias.
Parcialmente em ruínas, com fundação
no séc. IX, cujas intervenções no séc.
XII e XIII são ainda hoje bem patentes.
Almoço. Partida para visita a Tourém,
singela aldeia fronteiriça que guarda
a cada recanto o relevo do seu passado. Continuação entrando em Espanha
para Rubiás, em pleno “Couto Misto”,
espaço que durante séculos não perten-ceu 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. De tarde,
partida pela Caniçada, Póvoa de Lanhoso, Braga, Porto, Coimbra e regresso a
Lisboa.

Gerês

Chaves

Lisboa

Por Terras do Barroso e Gerês
A área delimitada pelos concelhos de Montalegre e Boticas é uma região de
serranias e planaltos, tendo nas serras da Altura e Leiranco as elevações mais
pronunciadas de uma zona sulcada pelos rios Cavado e Tâmega, que com os
seus afluentes permitem irrigar os campos de cultivo e pasto, com uma tradição cultural própria nas suas gentes que ainda hoje denotam a sua herança
celta. O Gerês sempre simbolizou a harmonia entre o Homem e a natureza,
através das inóspitas montanhas de granito moldadas pelo tempo. As águas
correm cristalinas pelos ribeiros e o ar puro envolve a grande diversidade da
fauna e da flora.

4 DI AS

DESDE

6 R e f e i ção

389€

Datas de Partida T-1004
(Mín. 20 participantes):

Nota:
• Para melhor desfrutar deste circuito, aconselhamos a utilização de vestuário e calçado prático, assim como chapéu.
Hotéis Previstos (Ou similares):
Cidade Hotel / Localização
Chaves Premium Chaves ***

Preços por pessoa
Duplo

Single

389 €

505 €

2021

Junho

24

Agosto

24

Horários (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ
Serviços incluídos
• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis previstos ou similares;
• 3 Almoços com água e vinho (dias 2, 3 e 4);
• 3 Jantares com água e vinho (dias 1, 2 e 3);
• Visitas a Negrões, Montalegre, Tourém e Rubiás;
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no programa

anos
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Circuitos turísticos
ci r cu i to
r e n ova do

Senhora da Agonia
Viana do Castelo
Viana do
Castelo

A devoção dos pescadores locais e a etnografia
da região conferem características únicas a esta
festa anual
Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Viana do Castelo /
Ponte de Lima (Fornelos)
Partida de Lisboa por Coimbra para o
Porto. Panorâmica da cidade. Almoço
livre. De tarde, continuação para Viana
do Castelo. *Tempo para usufruir do programa das festas. Ao fim da tarde, partida
para Ponte de Lima (Fornelos). Jantar e
alojamento.
2º Dia – Ponte de Lima / Viana do
Castelo / Ponte de Lima
Pequeno-almoço. Ao fim da manhã, partida
para o centro de Ponte de Lima. Tempo na
vila preservada. Aproveite o comércio tradicional recheado de produtos regionais. Almoço livre. Continuação para Viana do Castelo.
*Tempo para usufruir do programa das festas.
Jantar livre. Em hora a indicar regresso ao hotel. Alojamento.

Ponte de Lima

Lisboa

3º Dia – Ponte de Lima / Viana do Castelo / Ponte de Lima
Pequeno-almoço. Manhã livre para
descanso e relaxamento no hotel. Ao
final da manhã, par-tida 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. *Tempo para
usufruir do programa das festas. Jantar
livre. Em hora a indicar regresso ao hotel. Alojamento.
4º 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. *Tempo para usufruir do programa
das festas. 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. Romeiros e
turistas, convergem para o santuário de Nossa Senhora da Agonia. Em cada dia ocorrem
dezenas de iniciativas culturais e festivas, procissões, cortejos e gigantones. Destacamos a
Procissão ao Mar, Desfile da Mordomia, Festival Folclórico, Cortejo Histórico e Etnográfico
e o conceituado fogo-de-artifício. No texto do programa deixamos o espaço adequado
para usufruir deste evento, que complementaremos com o programa oficial com a descrição dos principais acontecimentos diários, que será disponibilizado logo que lançado pela
comissão de festas.

4 DIAS

1

DES DE

Refeição

319€

Nota 1: *O itinerário está baseado na informação oficial à data de lançamento deste
catálogo, podendo, entretanto, ser ajustado caso tal se justifique e por consequência
divulgado.
Nota 2: *Entradas/Bilhetes não estão incluídos para espectáculos, concertos ou acesso a
locais de festividades pagos.
Nota 3: Para melhor desfrutar deste circuito, aconselhamos a utilização de vestuário e
calçado prático, assim como chapéu.

Datas de Partida T-1001

Hotéis Previstos (Ou similares):

(Mín. 20 participantes):

Cidade

2021
Agosto

Ponte de Lima (Fornelos) Axis Ponte de Lima Golf ***
19

Hotel / Localização

Preços por pessoa

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

Duplo

Single

319 €

469 €

Serviços incluídos
• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis previstos ou similares;
• 1 Jantar com água e vinho (dia 1);
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no programa

anos
1959

2019
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Braga / Guimarães / Gerês / Ponte de Lima / Barcelos /
Viana do Castelo

Verde Minho
com Gerês

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

15

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.

Ponte de Lima

Gerês
Guimarães

Lisboa

Gerês
O Gerês sempre simbolizou a harmonia entre o Homem e a natureza, com o seu granito
moldado pelo tempo. As águas correm cristalinas pelos ribeiros e o ar puro envolve
a grande diversidade natural. O Parque Nacional da Peneda-Gerês é o único a nível
nacional e foi decretado em 1971. As suas colinas acidentadas albergam veados, lobos e águias-reais entre outra fauna autóctone. Os trilhos incluem uma estrada romana
repleta de marcos. A estância termal do Gerês data do século VII, tirando partido das
qualidades das suas águas naturais.

3 D I AS

DESDE

2 Refeições

245€

Hotéis Previstos (Ou similares):
Cidade

Hotel / Localização

Datas de Partida T-1005

Guimarães

Fundador ***

(Mín. 20 participantes):

Ponte de Lima (Fornelos) Axis Ponte de Lima Golf ***

Preços por pessoa
Duplo

Single

245 €

315 €

2021

Junho

04

Agosto

07

Outubro

30

Horários (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ
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 (dias 1 e 2);
• 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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Circuitos turísticos

Rota de Cister
e Aldeias Vinhateiras

Lamego / Tarouca / Ucanha / Tabuaço / Sabrosa /
Provesende / TREVÕES / TRANCOSO
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

Tabuaço
Trancoso

Lisboa

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.

Ordem de Cister

3 DIAS

DES DE

5 Refeiç õe s

375€

Datas de Partida T-1028

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.

(Mín. 20 participantes):
2021
Julho

10

Setembro

04

A Ordem de Cister, é uma ordem religiosa monástica católica beneditina reformada, uma
das importantes. Com a aprovação da Carta da Caridade, em 1119, surge propriamente
a Ordem Cisterciense, sendo assim a primeira ordem religiosa canonicamente instituída
da Igreja.
A ordem teve um papel importante na história religiosa do século XII, vindo a impor-se
em todo o Ocidente por sua organização e autoridade. Está intimamente ligada à fundação de Portugal tendo deixado um enorme e rico património.

Hotéis Previstos (Ou similares):

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

Cidade

Hotel / Localização

Tabuaço

Douro Plácido Hotel ****

Preços por pessoa

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 (dias 1, 2 e 3);
• 2 Jantares com água e vinho (dias 1 e 2);
• Visita ao mosteiro de São João de
Tarouca;
• Visita às caves Murganheira com prova
de espumante;
• Visita ao mosteiro de Salzedas;

anos
1959

2019

• Visita à ponte de Ucanha;
• Visita a quinta do Douro 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

Duplo

Single

375 €

435 €

CIRCUITOS | 2021/2022

Circuitos Turísticos

n ovo
ci r c u i to

Viseu / Lamego / Tabuaço / Pinhão / Vila Real /
Amarante / Guimarães / Braga

Entre Douro
e Minho

Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Viseu / Tabuaço
Partida de Lisboa por Coimbra e
Penacova, para 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. Almoço livre. De tarde,
partida para Lamego. Tempo para
visita ao centro histórico e à Sé. De
seguida, descendo pelo vale do rio
Varosa até ao Douro por entre socalcos de vinha, continuamos com
esta paisagem pela margem esquerda do rio Douro. Visita a quinta
do Douro comprova de vinho. Saída
para Tabuaço. Jantar e alojamento.
2º Dia – Tabuaço / Vila Real / Termas
de São Vicente
Pequeno-almoço. Partida acompanhando as margens do Douro até
ao Pinhão. Paragem para fotos.
Continuação para contemplação
da paisagem duriense por Favaios
conhecida pelo seu vinho moscatel, Sanfins do Douro, Sabrosa vila
rodeada de vinha, São Martinho de
Anta terra natal de Miguel Torga e
chegada a Vila Real. As peças de
barro de Bisalhães, são uma exce-lente recordação e não esquecer de degustar os doces locais,
como os “Pitos de Sta. Luzia” ou

as cristas de galo. Almoço livre.
De tarde partida para Amarante.
Tempo nesta cidade à beira Tâmega, onde destacamos o conjunto
monumental da igreja e ponte de
São Gonçalo e os fantásticos doces regionais. Continuação acompanhando o rio Tâmega por Marco
de Canaveses, barragem do Torrão e chegada às Termas de São
Vicente. Jantar e alojamento.

Braga
Termas de
São Vicente

3º Dia – Termas de São Vicente / Braga /
Lisboa
Pequeno-almoço. Partida para visita a quita vinícola para conhecer os
métodos de produção com respectiva prova de vinhos verdes. Saída
por Penafiel para Guimarães. Panorâmica do conjunto histórico constituído pelo Castelo, Igreja de São
Miguel, paço Ducal e estátua de
D. Afonso Henriques. Continuação
para Braga. Cidade dos arcebispos
e capital minhota, fervilha de actividade e turismo, com destaque
para a Sé, jardim do Paço Episcopal e inúmeras igrejas de elevado
interesse histórico e arquitectónico
assim como os santuários do Bom
Jesus e Sameiro. Almoço livre. De
tarde partida por Barcelos com paragem no centro para visita e com
-pras no comercio local. Partida por
Coimbra para regresso a Lisboa.

Tabuaço

Lisboa

3 D I AS

DESDE

2 Refeições

245€

Entre Douro e Minho
Foi uma província histórica de Portugal Entre-Douro-e-Minho, no tempo da
monarquia portuguesa. Esta província foi donde surgiu a nacionalidade de
Portugal e possui um forte perfil e coesão identitários, em termos físicos,
naturais, humanos e sociais, sendo uma nomenclatura recorrente usada por
vários demógrafos para referir o Noroeste de Portugal. Foi também uma das
regiões administrativas da proposta de regionalização feita no referendo de
1998 e uma das sete regiões propostas durante o século XXI.

Datas de Partida T-1066
(Mín. 20 participantes):
2021

Junho

03

Agosto

14

Outubro

03

Hotéis Previstos (Ou similares):
Cidade

Hotel / Localização

Tabuaço

Douro Plácido Hotel ****

Termas São Vicente

Palace & Spa Termas de São Vicente ****

Preços por pessoa
Duplo

Single

245 €

299 €

17

Horários (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ
Serviços incluídos
• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Guia regional
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis previstos ou similares;
• 2 Jantares com água e vinho (dias 1 e 2);
• Visita à Quinta com prova de vinhos do Porto;
• Visita à Quinta com prova de vinhos verdes;
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no programa

anos
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Circuitos turísticos
n ovo
ci r cu i to

Rota do Azeite com
Feira dos Santos

Lamego / Vila Real / Mirandela / Valpaços / Chaves
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, no outono autênticos “montes
pintados” de cores entre verde-amarelocastanho-vermelho continuando a apreciar esta paisagem pela margem esquerda
do rio Douro até ao Pinhão, continuando
para Casal de Loivos. Visita a quinta do
Douro e ao seu lagar, com prova de azeite
e vinho. Continuação por entre as vinhas
do Douro por Sabrosa para Vila Real. Jantar e alojamento.

Chaves
Vila Real

Lisboa

2º Dia – Vila Real / Mirandela / Vila Real
Pequeno-almoço. Partida para Mascarenhas em passeio panorâmico, contemplando o “Mar das Oliveiras”. Paragem
numa Casa Agrícola para conhecer um

Lagar de Azeite tradicional. Saída para visita a Mirandela e ao museu da Oliveira e
do Azeite. Almoço. De tarde, partida para
Valpaços. Visita à Casa do Vinho com
prova de Folar. Partida com a paisagem
característica da mancha de castanheiros
e oliveiras por Carrazedo de Montenegro
e continuação para Murça. Paragem para
interpretação da célebre “porca” referência monumental. Regresso a Vila Real.
Jantar dos “azeiteiros”. Alojamento.
3º Dia – Vila Real / Chaves / Lisboa
Pequeno-almoço. Partida para Chaves.
Tempo na cidade para vivenciar a feira dos
Santos, uma das mais impressionantes do
país. Aqui encontrará um pouco de tudo,
desde roupa, utensílios de toda a ordem,
artesanato e um rol de produtos regionais
como enchidos, queijo, doces, mel, azeite,
vinho, entre muitos outros, sem esquecer
as castanhas. Almoço livre. Em hora a indicar, partida de regresso por Coimbra para
Lisboa.

Azeite

3 DIAS

DES DE

3 Refeiç õe s

295€

Existentes desde a pré-história as oliveiras atravessaram os séculos mantendo seu significado religioso e social. Aristóteles filosofou sobre seus frutos e Leonardo da Vinci
inventou uma forma revolucionária de prensá-los.
Apesar das formas, cores e tamanhos diferentes as azeitonas que conhecemos e consumimos, têm o nome científico de “olea eoropaea”, membro da família das oleares, à
qual pertencem também o jasmim e o lilás. Como as uvas, existem as azeitonas para
prensar e comer e cada cultura tem o seu jeito diferente de curá-las. Acrescentam sabor
aos pratos e são usadas em inúmeras receitas de sucesso.
A oliveira é trazida para a Península Ibérica pelos romanos, mas são os árabes aquando
da sua ocupação, que instituem a sua cultura intensiva, principalmente em Trás-os-Montes e Alto Douro.

Hotéis Previstos (Ou similares):

Datas de Partida T-1067
(Mín. 20 participantes):
2021
Outubro

Cidade

Hotel / Localização

Vila Real

Mira Corgo ****

30

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

Duplo

Single

295 €

338 €

Serviços incluídos
• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Guia regional
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis previstos ou similares;
• 1 Almoços com água e vinho (dia 2);
• 2 Jantares com água e vinho (dias 1 e 2);
• Visita Quinta do Douro com prova de azeite e vinho;
• Visita a Lagar de azeite;
• Visita ao museu da Oliveira e do Azeite em Mirandela;
• Visita à Casa do Vinho com prova de Folar em Valpaços;
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no programa

anos
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Monsanto / Sortelha / Almeida / Castelo Rodrigo /
Trancoso / Piódão / Casal de São Simão
Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Alcains / Fornos de
Algodres
Partida de Lisboa por Torres Novas e Gavião para visita à singela
aldeia histórica de Castelo Novo.
Continuação por Castelo Branco
para Alcains. Almoço. De tarde,
partida por Proença-a-Velha para
visita a Monsanto, situada em localização estratégica e com a sua população afá-vel que mantém tradições como o adufe. Segue-se 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.
Partida para a Fornos de Algodres.
Jantar e alojamento.
2º Dia – Fornos de Algodres / Figueira
de 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

19

Aldeias Típicas
da Beira

fortificada de Castelo Rodrigo, com
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 e 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, continuação por Poiares, Miranda do Corvo
e Avelar, para Casal de São Simão.
Visita à pitoresca aldeia, cons-truída em xisto e muito encanto. Saída
pelas proximidades de Tomar e Torres Novas para re-gresso a Lisboa.

Coja

Foros de
Algodres

Lisboa

Aldeias da Beira
Para chegar a algumas destas aldeias, as estradas são sinuosas, mas dão ainda mais
verdade a esta viagem. As Aldeias Históricas e Aldeias do Xisto são marcas importantes que potenciaram a recuperação de muitas aldeias do Centro de Portugal, todas
diferentes, todas encantadoras, cada uma à sua maneira. Parecem ter sido construídas
pedra sobre pedra, granito ou xisto, com carinho, muito preciosismo e bom gosto.
Nota 1: Circuito com lugares limitados.
Nota 2: Para melhor desfrutar deste circuito, aconselhamos a utilização de vestuário e calçado
prático, assim como chapéu.

Hotéis Previstos (Ou similares):
Cidade

Hotel / Localização

3 D I AS

(Mín. 20 participantes):
2021

Julho

Preços por pessoa

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

Single

295 €

349 €

295€

Datas de Partida T-1021

Fornos de Algodres Palace Hotel & Spa Termas de São Miguel ****

Duplo

DESDE

5 Refeições

10

Agosto

14

Outubro

02

Serviços incluídos
• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço no hotel previsto ou similar;
• 3 Almoços com água e vinho (dias 1, 2 e 3);
• 2 Jantares com água e vinho (dias 1 e 2);
• Visitas às aldeias mencionadas;
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no programa

anos

CIRCUITOS | 2021/2022
1959

2019

20

Circuitos turísticos

Semana Santa
em Braga

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

Braga

opcionalmente utilizar o centenário
elevador de água. Restante tempo
na cidade. Almoço e jantar livres.
Alojamento.
3º 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 em Braga

Lisboa

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.

3 DIAS

DES DE

2 Refeiç õ e s

Datas de Partida T-1053

245€

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.

(Mín. 20 participantes):
2021
Abril

Hotéis Previstos (Ou similares):
Cidade Hotel / Localização

02

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

Mercure Braga Centro ****

Preços por pessoa
Duplo

Single

245 €

299 €

Serviços incluídos
• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis
previstos ou similares;
• 2 Almoços com água e vinho (dias 1 e 3);
• Visita aos santuários de Sameiro e Bom
Jesus;
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no
programa

anos
1959

2019

CIRCUITOS | 2021/2022

Circuitos Turísticos

Evocações, locais míticos, legado histórico,
cultura e gastronomia
Itinerário:
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

21

Roteiro
dos Escritores

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

Santo Tirso

Vila Real

Lisboa

Roteiro dos Escritores
Este circuito proporciona a vivência de breves momentos literários através da evocação
de alguns dos nomes incontornáveis da escrita portuguesa.
Entre memórias, locais de escrita e leituras, de tudo um pouco irá acontecer a par da
gastronomia regional tão do apreço dos nossos poetas.
Guerra Junqueiro, José Régio, Camilo Castelo Branco, Eça de Queirós, Teixeira de Pascoais e Miguel Torga são alguns dos nomes evocados.

3 D I AS

Hotéis Previstos (Ou similares):

Datas de Partida T-1026

Cidade

(Mín. 20 participantes):

Hotel / Localização

Santo Tirso Cidnay ****
Vila Real

DESDE

5 Refeições

399€

2021

Mira Corgo ****

Abril

Preços por pessoa
Duplo

Single

399 €

459 €

02

Julho

23

Horários (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ
Serviços incluídos
• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis previstos ou similares;
• 3 Almoços com água e vinho (dias 1, 2 e 3);
• 2 Jantares com água e vinho (dias 1 e 2);
• Visita à fundação Guerra Junqueiro;
• Visita à casa museu de José Régio;
• 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

anos

CIRCUITOS | 2021/2022
1959

2019

22

Circuitos turísticos
n ovo
ci r cu i to

Ria
de Aveiro

Aveiro

Salinas / Ovos Moles / Passeio de Moliceiro /
Percurso de Comboio Turístico / Museu Marítimo /
Prova de vinhos
Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Esgueira / Fermentelos
Partida de Lisboa pela auto-estrada
do Oeste por Caldas da Rainha, Marinha Grande e Figueira da Foz para
Ílhavo. Visita ao Museu Marítimo
de Ílhavo, lugar de preservação da
memória do trabalho no mar e identidade marítima dos portugueses.
Destaque especial para a pesca
do bacalhau, histórica localmente,
entre embarcações, artefactos e
o recente Aquário dos Bacalhaus
que consiste numa atraente forma
de observar ao vivo este peixe tão
importante na nossa cultura. Continuação para Esgueira. Almoço regional. De tarde, partida para Aveiro. Visita às Marinhas (salinas), para
conhecer o seu enquadramento na
Ria de Aveiro e o processo de produção do sal de Aveiro, para o qual
é necessária a água salgada, o sol,
o vento e o engenho dos marnotos
desde o séc. X com o seu ciclo natural. Partida em tradicional barco
moliceiro adaptado aos cruzeiros
na ria, com passagem pelos encantadores canais e perspectiva privilegiada sobre a cidade de Aveiro e
ainda degustação de espumante a
bordo. Continuação para a Pateira
de Fermentelos, a maior lagoa natural da Península Ibérica e rica em

Fermentelos

Lisboa

2 DIAS

DES DE

3 Refeiç õe s

195€

fauna e flora. Chegada ao hotel em
local tranquilo e propício ao relaxamento. Jantar e alojamento.
2º Dia – Fermentelos / Aveiro /
Lisboa
Pequeno-almoço. Partida por Vagos e Vagueira com extraordinária panorâmica da ria de Aveiro
até à Costa Nova, com as suas
casas originalmente denominadas “Palheiros” com a pintura características de riscas coloridas.
Continuação para Aveiro. Passeio
em Comboio Turístico pelos principais pontos turísticos e artérias,
proporcionando uma típica panorâmica da cidade. Segue-se o momento mais doce desta viagem,
com os Ovos Moles em destaque,
realizando um atelier de aprendizagem acerca da história e fabrico deste doce regional, dos mais
apreciados em Portugal. Tempo
livre na cidade para fotos e compras de produtos locais. Almoço
regional. De tarde partida para a
região da Bairrada. Visita a quinta
de produção de vinhos maduros
branco e tinto, assim como o celebre espumante regional. Partida
por Anadia, Mealhada e regresso
a Lisboa.

Ria de Aveiro
A Ria de Aveiro é uma laguna que existe na região de Aveiro, entre Ovar e Mira.

Datas de Partida T-1068

Trata-se de uma lagoa costeira de baixa profundidade e extensas zonas entre marés, estendendo-se no interior do território português, paralelamente ao Oceano Atlântico, ao
longo de 45 quilómetros de comprimento. Divide-se em três canais/zonas: o Canal de Ovar,
o Canal de Ílhavo e o Canal de Mira.

(Mín. 20 participantes):
2021
Julho

Setembro

10

25

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

Serviços incluídos
• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis previstos ou similares;
• 2 Almoços com água e vinho (dias 1 e 2);
• 1 Jantar com água e vinho (dia 1);
• Visita ao museu Marítimo-Ílhavo
• Visita às Marinhas em Aveiro
• Passeio nos canais de barco Moliceiro em Aveiro
• Passeio de Comboio Turístico em Aveiro
• Workshop de Ovos Moles com prova em Aveiro
• Visita com prova de vinhos na Bairrada
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no programa

anos
1959

2019

No total, toda a foz abarca onze mil hectares, dos quais seis mil estão permanentemente
alagados e nela desaguam os rios Vouga, Antuã, Boco e Fontão, tendo como única comunicação com o mar um canal que corta o cordão litoral entre a Barra e São Jacinto,
permitindo o acesso ao porto de Aveiro de embarcações de grande porte.
Rica em peixes e aves aquáticas, apresenta grandes planos de água, locais de eleição
para a prática de todos os desportos náuticos. Para além disso, realce ainda para a produção de sal, utilizando técnicas milenares e a apanha de moliço com os barcos tradicionais,
uma das activi-dades tradicionais mais características da cidade de Aveiro.

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

Hotéis Previstos (Ou similares):
Cidade

Hotel / Localização

Fermentelos

Hotel Estalagem da Pateira ***

Preços por pessoa
Duplo

Single

195 €

220 €

CIRCUITOS | 2021/2022

Circuitos Turísticos

Venha conhecer o património natural
e histórico do arouca geopark
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.

23

Arouca, Freita
e Passadiços

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.

Arouca
Freita

Lisboa

Arouca Geopark
Com um património geológico de excecional importância, o Arouca Geopark foi reconhecido em 2009 pela UNESCO, assumindo então o propósito da geoconservação, da educação para o desenvolvimento sustentável e do turismo. Verdadeiro museu geológico a
céu aberto, com uma área de 328 Km2, é envolvido pelas Serras da Freita, Montemuro
e Arada e percorrido por vários rios, oferecendo excelentes condições para diversas
atividades lúdicas e desportivas. Nos rápidos do Rio Paiva, encontram-se alguns dos
melhores locais em Portugal para a prática de desportos radicais. O património inventariado totaliza 41 geossítios, isto é, sítios de interesse geológico que se destacam pela
sua singularidade e valor, sob o ponto de vista científico, di-dático e turístico. Têm particular destaque as Pedras Parideiras da Castanheira e as Trilobites Gigantes de Canelas.
Para desfrutar em pleno destas paisagens, o Geoparque definiu uma Rede de Percursos
Pedestres, entre os quais os Passadiços do Paiva.
Nota 1: Para melhor desfrutar deste circuito, aconselhamos a utilização de vestuário e
calçado prático, assim como chapéu.
Nota 2: 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.
Hotéis Previstos (Ou similares):
Cidade Hotel / Localização

2 DI AS

DESDE

3 Refeições

199€

Datas de Partida T-1059
(Mín. 20 participantes):
2021

Junho

19

Agosto

21

Outubro

16

Arouca São Pedro ***

Preços por pessoa
Duplo

Single

199 €

220 €

Horários (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ
Serviços incluídos
• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis previstos ou similares;
• 2 Almoços com água e vinho (dias 1 e 2);
• 1 Jantar com água e vinho (dias 1);
• 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

anos

CIRCUITOS | 2021/2022
1959

2019

24

Circuitos turísticos

Cereja da
Cova da Beira

Monsanto / Covilhã / Fundão /
Ferro e Apanha da Cereja
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

Covilhã
Monsanto

Lisboa

2 DIAS

DES DE

3 Refeiç õe s

210€

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.

Datas de Partida T-1041
(Mín. 20 participantes):
2021
Junho

Hotéis Previstos (Ou similares):
05

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

Cidade

Hotel / Localização

Covilhã

Tryp Covilhã Dona Maria ****

Preços por pessoa
Duplo

Single

210 €

240 €

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

anos
1959

2019
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Circuitos Turísticos

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

Douro
Turístico

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.

25

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.

Porto

Vila Real
Peso da
Régua

Lisboa

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

2 DI AS

DESDE

2 Refeições

217€

Datas de Partida T-1011
Hotéis Previstos (Ou similares):

(Mín. 20 participantes):

Cidade Hotel / Localização

2021

Vila Real Mira Corgo ****

Preços por pessoa
Duplo

Single

217 €

238 €

Maio

29

Julho

24

Setembro

04

Horários (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ
Serviços incluídos
• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço no hotel previsto ou similar;
• 1 Jantar com água e vinho (dia 1);
• 1 Almoço com água e vinho (dia 2);
• 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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2019
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Circuitos turísticos
Novo
ci r cu i to

Rota
do Românico

Penafiel / Paço de Sousa / Cête / Travanca /
Pombeiro / Felgueiras
Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Penafiel /
São Vicente
Partida de Lisboa com paragens em
percurso por Coimbra, Sandim, e
chegada a Penafiel. Almoço. De tarde, visita ao Mosteiro do Salvador
de Paço de Sousa, ligado à família dos Ribadouro da qual provém
Egas Moniz, famoso tutor do rei D.
Afonso Henriques. Em 1106, Egas
Moniz lega ao Mosteiro metade da
sua fortuna, com a indicação de ali
ser sepultado. A sua arca tumular
constitui uma das mais belas peças da escultura românica nacional.
Continuação para visita ao Mosteiro
de São Pedro de Cête, cuja fundação a tradição atribui a D. Gonçalo
Oveques e remonta ao século X.
Apesar da reforma da época gótica, é um testemunho da longa
aceitação dos padrões românicos.
No claustro, merecem destaque
algumas bem conservadas arcas
tumulares de cavaleiros nobres.
Partida para São Vicente. Jantar e
alojamento.

São Vicente
Penafiel

Lisboa

2º Dia – São Vicente / Felgueiras /
Lisboa
Pequeno-almoço. Partida para Lousada. Visita ao novíssimo Centro
de Interpretação do Românico, um
espaço expositivo de divulgação
do património histórico-cultural
que se distingue pelo arrojo da sua
arquitectura contemporânea, mas
igualmente pelas múltiplas experiências interativas proporcionadas
pelos seus conteúdos museográficos. Continuação para visita ao
Mosteiro do Salvador de Travanca.
Igreja monástica de invulgares dimensões, ornamentação escultórica e extraordinária torre que a ladeia. Travanca constituiu, na Idade
Média um dos principais mosteiros
masculinos do Entre-Douro-e-Minho. Saída para Felgueiras. Almoço. De tarde visita do Mosteiro de
Santa Maria de Pombeiro, um dos
mais importantes mosteiros be-neditinos na região. Fundado por D.
Gomes Echiegues e sua mulher
Gontroda em 1102. Apesar das extensas obras de que foi alvo, conserva ainda a planta, os absidíolos
e o portal principal da sua fundação medieval. Partida por Sandim,
Coimbra e regresso a Lisboa.

Rota do Românico - uma experiência fundada na história

2 DIAS

DES DE

3 Refeiç õe s

185€

Datas de Partida T-1069

Desperte os sentidos para novas conquistas e deixe-se fascinar pela Rota do Românico
do Vale do Sousa. Percorrendo estes locais plenos de tradições, vai descobrir um
património românico singular… uma Rota que lhe revela o encanto de mosteiros, igrejas, torres, memoriais e pontes, erguidos em pedra dura num estilo rural. Este legado
excepcional, transporta-o para a fundação da Nacionalidade e ilustra a importância da
região na história da nobreza e das or-dens religiosas em Portugal.
Nota: Para melhor desfrutar deste circuito, aconselhamos a utilização de vestuário e
calçado prático, assim como chapéu.

(Mín. 20 participantes):

Hotéis Previstos (Ou similares):
2021
Abril

Agosto

17

28

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

Cidade

Hotel / Localização

Termas de São Vicente

Palace & Spa Termas de São Vicente ****

Preços por pessoa
Duplo

Single

185 €

215 €

Serviços incluídos
• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis previstos ou similares;
• 2 Almoços com água e vinho (dias 1 e 2);
• 1 Jantar com água e vinho (dia 1);
• Visita ao Mosteiro do Salvador de Paço de Sousa;
• Visita ao Mosteiro de São Pedro de Cête;
• Visita ao Centro de Interpretação do Românico;
• Visita ao Mosteiro do Salvador de Travanca;
• Visita ao Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro;
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no programa

anos
1959

2019
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Alqueva / Monsaraz / Évora / Marvão /
Castelo de Vide
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.

27

Roteiro
Alentejano

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 museológico e
conhecer a produção vinícola com
prova no final. Continuação por
Arraiolos, Montemor-o-Novo e regresso a Lisboa.

Castelo
de Vide
Lisboa

Évora

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

2 DI AS

DESDE

3 Refeições

179€

Datas de Partida T-1015
(Mín. 20 participantes):

Hotéis Previstos (Ou similares):
Cidade Hotel / Localização
Évora

Dom Fernando ***

Preços por pessoa
Duplo

Single

179 €

210 €

2021

Maio

01

Julho

17

Setembro

18

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 no hotel previsto ou similar;
• 2 Almoços com água e vinho (dias 1 e 2);
• 1 Jantar com água e vinho (dia 1);
• 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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Circuitos turísticos

São Martinho
na Beira

Sertã

Marvão / Castelo de Vide / Castelo Branco / Sertã /
Tomar / Fátima
Itinerário:
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.

Castelo
Branco
Castelo
de Vide

Lisboa

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

2 DIAS

DES DE

3 Refeiç õe s

215€

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.

Datas de Partida T-1003
(Mín. 20 participantes):
Hotéis Previstos (Ou similares):
2021
Novembro

Cidade
13

Hotel / Localização

Castelo Branco Meliã Colina do Castelo ****

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

Preços por pessoa
Duplo

Single

215 €

249 €

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

anos
1959

2019
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Tomar / Almourol / Fátima / Dornes / Ourém
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.

29

Rota dos
Templários

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.

Fátima
Tomar
Lisboa

Ordem dos Templários
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.

2 DI AS

DESDE

3 Refeições

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

220€

Datas de Partida T-1073
(Mín. 20 participantes):
Hotéis Previstos (Ou similares):
Cidade Hotel / Localização
Fátima

Santa Maria ****

2021

Junho

Preços por pessoa
Duplo

Single

220 €

245 €

26

Setembro

11

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

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 (dias 1 e 2);
• 1 Jantar com água e vinho (dia 1);
• Visita às igrejas de Santa Maria do Olival e igreja de Santa Iria;
• 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

anos
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Circuitos turísticos

Novo
ci r cu i to

Caminhos
Pombalinos

Termas
de Bicanho

Pombal / Marinha Grande / Outeiro /
Santiago da Guarda / Soure / Fátima
Itinerário:

Pombal

Lisboa

2 DIAS

DES DE

3 Refeiç õe s

Datas de Partida T-1070

195€

1º Dia – Lisboa / Granja / Termas
do Bicanho
Partida de Lisboa pelo oeste por
Torres Vedras, Caldas da Rainha,
paragem em Alfeizerão e continuação para a Marinha Grande. Visita
ao museu do Vidro, que reúne coleções da atividade industrial, artesanal e artística vidreira portuguesa,
desde meados do século XVII e
época pombalina até à atualidade.
Saída por Monte Real e Monte Redondo para Granja. Almoço regional. De tarde partida para Outeiro
para visita aos peculiares moinhos
de vento locais, de construção e
funcionamento únicos. São originais dado que toda a estrutura roda
à procura do vento que faça girar as
velas, que transmitem o movimento
às suas mós. O local é ainda de ampla panorâmica sobre a região. Continuação para Santiago da Guarda.
Visita ao conjunto monumental de
Santiago da Guarda constituído
pela Torre, Paço e Capela. Classificado como monumento nacional e
exemplar da arquitectura manuelina, datado da 2.ª metade do século
XV, expressa em algumas das suas
portas e janelas. Visita ainda a uma
queijaria tradicional, com prova de
queijo característico desta região,
apreciado nacional e internacionalmente. Saída por Degracias para
Soure, vila com passado de Templários. Panorâmica pelo centro e continuação para Termas do Bicanho.
Jantar e alojamento.

2º Dia – Termas do Bicanho /
Pombal / Lisboa
Pequeno-almoço. Partida para
Pombal. Visita ao museu do Marquês de Pombal, instalado Cadeia
Velha, edifício mandado construir pelo próprio. Inaugurado em
1982, o seu espólio documenta a
vida e obra de Sebastião José de
Carvalho e Melo, com valiosa colecção documental, de quadros
e gravuras, mobiliário, coleções
de medalhística, cerâmica, vidro,
metais, fotografia e vários bustos.
Segue-se a visita ao Castelo de
Pombal. Mandado erigir no séc. XII
por Gualdim Pais, foi importante
na linha defensiva do Mondego.
Com planta em forma de escudo e
torreões quadrangulares, foi intervencionado no séc. XX devido aos
efeitos da passagem das tropas
de Napoleão e requalificado em
2014. Tempo no centro de Pombal para visita à igreja de Nª Sra
do Cardal nascida na sequência
do cumprimento de um voto feito
em 1707 pelo conde de Castelo
Melhor. A fachada, bem proporcionada enquadra-se perfeitamente
no tipo arquitetónico do início do
reinado de D. João V. Restante
tempo na cidade. Almoço regional. De tarde, partida por Santiago
de Litém, Albergaria dos Doze e
Espite para Fátima. Paragem junto
ao santuário com tempo para compromissos religiosos e compra de
recordações. Regresso a Lisboa.

(Mín. 20 participantes):
2021
Junho

Marquês de Pombal
Agosto

12

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

Serviços incluídos
• Transporte Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis previstos ou
similares;
• 2 Almoços com água e vinho (dias 1 e 2);
• 1 Jantar com água e vinho (dia 1);
• Visita ao museu do vidro na Marinha Grande
• Visita aos moinhos do Outeiro
• Visita ao conjunto monumental de Santiago da Guarda
• Visita a queijaria de Sicó com prova de queijo
• Visita ao museu do Marquês de Pombal em Pombal
• Visita ao castelo de Pombal
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no programa

anos
1959

2019

07

Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal e Conde de Oeiras (Lisboa, 13 de
maio de 1699 – Pombal, 8 de maio de 1782) foi um nobre, diplomata e estadista português,
secretário de Estado do Reino durante o reinado de D. José I (1750-1777), sendo considerado, ainda hoje, uma das figuras mais controversas e carismáticas da História Portuguesa.
Representante do despotismo esclarecido em Portugal no século XVIII, viveu num período
da história marcado pelo iluminismo. Iniciou com esse intuito várias reformas administrativas, económicas e sociais. Acabou com a escravatura em Portugal Continental e com a
discriminação dos cristãos-novos, apesar de não ter extinguido oficialmente a Inquisição
portuguesa.
A sua administração ficou marcada por duas contrariedades célebres: o primeiro foi o Terramoto de Lisboa de 1755, um desafio que lhe conferiu o papel histórico de renovador
arquitectónico da cidade. Mais tarde, o Processo dos Távoras, uma intriga com consequências dramáticas.
Nota: Para melhor desfrutar deste circuito, aconselhamos a utilização de vestuário e calçado prático, assim como chapéu.
Hotéis Previstos (Ou similares):
Cidade

Hotel / Localização

Bicanho

Palace & Spa Termas do Bicanho ****

Preços por pessoa
Duplo

Single

195 €

220 €
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N ovo
c i r cui to

Fundão / Peraboa / Manteigas / Penhas da Saúde /
Covilhã / Seia
Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Fundão / Covilhã
Partida por Abrantes, Castelo Branco e Fundão. Almoço. De tarde, partida para Peraboa. Visita ao museu
do Queijo, onde se evoca o trabalho e história de pastores e queijeiras, que nos proporcionam esse extraordinário embaixador da região
que é o queijo da serra. Saída por
Belmonte e Valhelhas, para Manteigas, vila anichada em plena serra
da Estrela. Continuação pelo frondoso vale glaciar do Zêzere com
perspectiva do Covão da Ametade
e Penhas da Saúde até à cidade da
Covilhã. Jantar e alojamento.

Serra
da Estrela

2º Dia – Covilhã / Seia / Lisboa
Pequeno-almoço. Subida de novo à
serra da Estrela por Piornos e lago
de Viriato, perspectiva de Nª Sra. da
Estrela, Cântaro Magro e chegada à
Torre, o ponto mais alto de Portugal
continental com tempo para fotos.
Continuação para Seia. Visita guiada ao CISE-Centro de Interpretação
da Serra da Estrela, espaço interactivo em Seia. Almoço. De tarde,
continuação por Oliveira do Hospital para visita do novo museu do
Azeite da Bobadela, com prova no
final. Saída por Coimbra e regresso
a Lisboa.

Seia

Covilhã

Lisboa

Serra da Estrela
A serra da Estrela, marcada pela altitude e pelas glaciações, berço do rio Mondego, Zêzere
e Alva, acolhe o maior parque natural do país, feita de granito e marcada pelo xisto.
O seu ponto mais elevado, com 1993 metros de altitude e denominado Torre, torna-a na
montanha mais alta de Portugal continental.
Com a presença todo o ano dos grandes rebanhos organizados pelos pastores e seus fiéis
cãos de raça “serra da estrela”, no inverno cobre-se de um manto branco que continua a
proporcionar ao visitante momentos de rara beleza.
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.

2 DI AS

3 Refeições

DESDE

199€

Datas de Partida T-1077
(Mín. 20 participantes):
Hotéis Previstos (Ou similares):
Cidade

Hotel / Localização

Covilhã

Tryp Dona Maria ****

2021

Dezembro

04

2022

Preços por pessoa
Duplo

Single

199 €

239 €

Janeiro

29

Horários (comparência 15 minutos antes)
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
Serviços incluídos
• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis previstos ou similares;
• 2 Almoços com água e vinho (dias 1 e 2);
• 1 Jantar com água e vinho (dia 1);
• Visita ao museu do Queijo em Peraboa;
• Visita ao CISE em Seia;
• Vista ao museu do Azeite em Bobabela;
• Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no programa
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Circuitos turísticos
ci r cu i to
r e n ova do

Serra e
Amendoeiras

Covilhã / Penhas da Saúde / Manteigas / Guarda /
Barca de Alva / FIGUEIRA DE CASTELO / Vila Nova de Foz Coa
Itinerário:
1º Dia – Lisboa / Fundão / Guarda
Partida de Lisboa por Abrantes,
Castelo Branco e Fundão. Almoço.
De tarde, continuação por Covilhã
e 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.

Castelo Rodrigo
Guarda

Lisboa

2º Dia – Guarda / Figueira de Castelo Rodrigo / Lisboa
Pequeno-almoço. Partida para visita
da vila amuralhada de Almeida, seguida de perspectiva da aldeia de
Castelo Rodrigo e Cristo da Marofa,
continuando por Figueira de Castelo
Rodrigo e Escalhão, chegando a partir daqui o momento de contemplar a
paisagem das encostas de amendoeiras. Paragens para fotos no miradouro
da Sapinha e em Barca de Alva, na
margem fronteiriça do rio Douro. Regresso a Figueira de Castelo Rodrigo
para compra de produtos regionais e
Almoço. De tarde, partida por Almendra e perspectiva de Castelo Melhor
continuando a usufruir da paisagem
de amendoeiras para Vila Nova de
Foz Côa com breve paragem. Regresso por Celorico da Beira, Torres Novas
e Lisboa.

Serra da Estrela
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
Amendoeiras

2 DIAS

DES DE

3 Refeiç õe s

189€

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.
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.

Datas de Partida T-1043
(Mín. 20 participantes):
2022
Março

Hotéis Previstos (Ou similares):
05

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

Cidade

Hotel / Localização

Guarda

Vanguarda Congress & Family ***

Preços por pessoa
Duplo

Single

189 €

215 €

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

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

33

Tradições
de Carnaval

2º Dia – Bragança / Podence / Vila
Real / Lisboa
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.

Bragança
Podence
Vila Real

Lisboa

Carnaval
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.

2 DI AS

3 Refeições

DESDE

245€

Datas de Partida T-1010
(Mín. 20 participantes):
Hotéis Previstos (Ou similares):
Cidade

Hotel / Localização

Bragança

Turismo São Lázaro ***

Preços por pessoa
Duplo

Single

245 €

269 €

2022

Fevereiro

26

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

C o n d i ç õ e s e s p e c í f i c a s d a s Ex c u r s õ e s I b é r i c a s e m a u t o c a r r 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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