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portugal

CIRCUITOS EM PORTUGAL
Encantos de Portugal e Santiago de Compostela

CIRCUITO CLÁSSICO
6 Dias

desde

€ 700
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CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
Circuito da Madeira e do Porto Santo

5 Dias

desde

€ 885

10

Circuito da Madeira - 5 Dias

5 Dias

desde

€ 745

12

Circuito da Madeira - 4 Dias

4 Dias

desde

€ 665

13

Circuito São Miguel

5 Dias

desde

€ 695

15

Circuito São Miguel e Terceira - Partidas do Porto

5 Dias

desde

€ 795

16

Circuito São Miguel e Terceira - Partidas de Lisboa

5 Dias

desde

€ 835

17

Circuito Tesouros do Atlântico

8 Dias

desde

€ 1.295

18

Circuito Açoriano - Açores Maravilhoso

8 Dias

desde

€ 1.245

20

Circuito Açoriano - Açores Encantador

8 Dias

desde

€ 1.230

22

Viva a Natureza - Grande Circuito Açoriano

8 Dias

desde

€ 1.375

24

CIRCUITO CLÁSSICO
Faial e Pico

4 Dias

CIRCUITOS NA EUROPA

Europa

cruzeiros

26

6 Dias

desde

€ 860

28

Rioja, Lourdes, Madrid e Terras de Castela

7 Dias

desde

€ 990

30

Andaluzia e Pueblos Blancos

6 Dias

desde

€ 840

32

Paris, Benelux e Vale do Reno

8 Dias

desde

€ 1.795

34

França, História e Tradição

8 Dias

desde

€ 1.745

36

Côte D'Azur, Alpes Suíços e Lagos Italianos

8 Dias

desde

€ 1.890

38

Sul de Itália - Terra do “Mezzogiorno”

8 Dias

desde

€ 1.790

40

Itália Clássica

8 Dias

desde

€ 1.790

42

Circuito na Sicília - voo especial

8 Dias

desde

€ 1.595

44

Malta - A Joia do Mediterrâneo

8 Dias

desde

€ 1.295

46

O Berço da Civilização - Grécia Continental e as Ilhas do Golfo Sarónico

8 Dias

desde

€ 1.595

48

Encantos da Croácia, da Eslovénia, da Bósnia e do Montenegro

8 Dias

desde

€ 1.695

52

Suíça Fabulosa, Alsácia e Floresta Negra I

8 Dias

desde

€ 1.890

54

Suíça Fabulosa, Alsácia e Floresta Negra II

8 Dias

desde

€ 2.095

55

As 4 Capitais da Europa Central

8 Dias

desde

€ 1.590

56

Pérolas da Europa Central

8 Dias

desde

€ 1.690

58

Polónia - Fé e Património

8 Dias

desde

€ 1.690

60

Áustria Encantadora e Alemanha Romântica

8 Dias

desde

€ 1.740

62

Escócia e Inglaterra

8 Dias

desde

€ 1.890

64

Escócia e Paisagens das Terras Altas

8 Dias

desde

€ 1.790

66

Tesouros da Irlanda

8 Dias

desde

€ 1.730

68

Islândia dos Deuses

7 Dias

desde

€ 3.290

70

Joias do Báltico

8 Dias

desde

€ 1.490

72

As 3 Capitais da Escandinávia e Fiordes da Noruega

9 Dias

desde

€ 2.490

74

Moscovo, S.Petersburgo e Helsínquia

9 Dias

desde

€ 2.195

76

Turquia Mágica

8 Dias

desde

€ 1.235

78

Roma, Viterbo e Assis

5 Dias

desde

€ 985

81

Itália Costa a Costa

4 Dias

desde

€ 920

82

Innsbruck e Munique

5 Dias

desde

€ 1.220

83

Praga e Berlim

5 Dias

desde

€ 990

84

Viena Imperial e Bratislava

5 Dias

desde

€ 1.110

85

Mercados de Natal na Alemanha Romântica

4 Dias

desde

€ 1.170

86

PENSÃO COMPLETA A BORDO

O Esplendor do Adriático, Croácia, Grécia, Sicília e Malta

8 Dias

desde

€ 1.890

88

Veneza Feiticeira e Cruzeiro ao Montenegro, Grécia e Itália

8 Dias

desde

€ 1.560

90

Grécia Maravilhosa, Montenegro e Itália

8 Dias

desde

€ 1.690

92

Cruzeiro nos Fiordes da Noruega

9 Dias

desde

€ 2.125

94

Cruzeiro no Báltico

9 Dias

desde

€ 1.945

96

Cruzeiro na Islândia

12 Dias

desde

€ 2.265

98

GRANDES VIAGENS

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO

Contrastes de Cuba

9 Dias

desde

€ 1.790

102

Peru Mágico

12 Dias

desde

€ 3.040

104

Peru Mágico e Linhas de Nazca

14 Dias

desde

€ 3.790

106

Circuito à Descoberta de Cabo Verde

8 Dias

desde

€ 1.565

108

Jordânia e Israel - Terra Santa e a Magia do Deserto

11 Dias

desde

€ 2.790

112

O Melhor do Cáucaso - Geórgia, Arménia e Azerbaijão

11 Dias

desde

€ 2.460

114

O Melhor do Irão

11 Dias

desde

€ 2.115

116

Uzbequistão - O Património e a Magia da Rota da Seda

9 Dias

desde

€ 1.995

118

12 / 16 Dias

desde

€ 2.620

120

Malásia e Singapura - O Exotismo do Sudeste Asiático

11 Dias

desde

€ 2.440

122

Indochina - Vietname, Laos e Camboja

15 Dias

desde

€ 3.570

124

12 / 14 Dias

desde

€ 2.785

126

12 Dias

desde

€ 5.415

128

A Índia dos Marajás c/ Extensão a Goa

China Milenar c/ Extensão a Hong Kong e Macau
Contrastes do Japão

2

€ 610

Picos da Europa e Galiza

CRUZEIROS

grandes
viagens

desde

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO

NORTRAVEL NO TOPO

DA PREFERÊNCIA DOS PORTUGUESES

Programar viagens com qualidade e garantia de satisfação de Clientes exigentes não é tarefa fácil.
A Nortravel, ao longo de 20 anos, soube impor-se como líder na programação, organização e
realização de viagens individuais e em grupo, com a máxima satisfação de clientes e parceiros,
num percurso cheio de sucessos.
Por tudo isto, a Nortravel na categoria “Operador Turístico”, venceu o Prémio Cinco Estrelas, e
Marca Premiada por Escolha do Consumidor, pelo 3º e 2º ano consecutivo, respetivamente.

www.cinco-estrelas.pt
www.consumertrends.pt

Muito

Obrigado

pela
sua

Confiança

Nortravel Operador de Confiança
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A Sua Viagem
SERVIÇOS INCLUÍDOS NA VIAGEM E PREÇOS

Estão incluídos no preço da viagem apenas os serviços claramente mencionados como incluídos. Caso algum serviço não
esteja especificamente detalhado como fazendo parte do
programa, este não se encontra incluído no preço da viagem.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS

Sem prejuízo do parágrafo anterior, lembramos que, salvo
informação escrita em contrário, não estão incluídos: consumos de minibar, serviço de lavandaria, serviço de quartos
ou telefone nos hotéis; bebidas às refeições; gratificações aos
guias e motoristas; despesas de caráter pessoal.

RESERVAS COM ANTECEDÊNCIA

A sociedade está organizada de forma a condicionar as férias
em períodos específicos, o que, com frequência, provoca
uma oferta inadequada. Garanta as suas férias, reserve
com antecedência.

O SEU AGENTE DE VIAGENS

As suas férias são um assunto demasiado sério para ser deixado ao acaso. Melhor que ninguém, o seu agente de viagens
conhece os diversos produtos disponíveis no mercado e nem
todos oferecem o mesmo grau de confiança. Deixe que ele o
aconselhe e faça a opção certa.

ASSISTÊNCIA E INFORMAÇÃO CULTURAL

Todos os programas da presente brochura são acompanhados por competentes guias ou assistentes que estão aptos a
prestar todo o apoio de que possa necessitar no decorrer da
viagem. Estes profissionais de turismo (em casos específicos
com a ajuda de guias locais), estão aptos a fornecer toda a
informação sobre cultura, costumes, gastronomia, história,
monumentos e locais de interesse, em cada um dos países a
visitar. Alguns destinos do Médio Oriente e Oriente incluem
sempre uma componente comercial associada às visitas culturais, gerida normalmente no destino pelos nossos representantes locais.

DOCUMENTAÇÃO

No ato da inscrição em qualquer circuito, pergunte ao seu
agente de viagens qual o tipo de documento, ou documentos, necessário para a viagem em questão. Para cidadãos dos
países da União Europeia que se desloquem apenas no interior da União, basta apenas o Bilhete de Identidade ou Cartão
de Cidadão. Regra geral, os cidadãos da União Europeia que
se deslocam a qualquer dos países constantes na presente
brochura e que não façam parte da União, NECESSITAM
DE PASSAPORTE VÁLIDO POR 6 MESES PARA ALEM DO
TÉRMINO DA VIAGEM. RESTANTES NACIONALIDADES CONSULTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

VISTOS PARA CIDADÃOS PORTUGUESES

À data de impressão desta brochura, são necessários vistos
para cidadãos portugueses para os circuitos no Azerbaijão,
Camboja, China, Cuba, Índia, Irão, Jordânia, Laos, Rússia, Turquia e Vietname.

NOMES DOS PARTICIPANTES

É da exclusiva responsabilidade dos clientes a correta informação dos nomes dos participantes que – obrigatoriamente
– têm que corresponder aos documentos de identificação e
ao primeiro e último nome. Erros nos nomes dos passageiros
podem levar a que a companhia aérea vede o embarque e /
ou as entidades policiais no controlo de saídas e entradas dos
aeroportos, portos ou fronteiras terrestres, impeçam que os
passageiros em questão iniciem ou continuem a viagem.

TAXAS DE CIDADE

Em algumas cidades da Europa, a legislação local obriga a que
o passageiro pague à saída do hotel, e em numerário, um valor estipulado pelos organismos estatais mediante o nrº de
dormidas, em alguns circuitos desta brochura as taxas de cidade estão incluídas no preço.
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Informações e Recomendações úteis
TRANSPORTE DE LÍQUIDOS

Por questões de segurança, existe restrição ao transporte de
substâncias líquidas na bagagem de mão. Por isso, recomendamos que todos os líquidos ou cremes para a higiene pessoal, sejam transportados na bagagem de porão, libertando
assim capacidade para o transporte em mão de medicamentos essenciais.

BAGAGEM

Evite colocar nas malas de porão objetos frágeis, documentação (bilhetes de avião, passaporte ou b.i., vouchers, etc.),
medicamentos, óculos graduados, dinheiro e cartões de
crédito, objetos de grande valor como joias, etc. Ainda de
acordo com as regras internacionais adotadas por Portugal,
a bagagem é um bem pessoal, pelo que recomendamos a
presença dos seus proprietários em todos os atos de carga
e descarga.
Sem prejuízo do parágrafo anterior, alguns dos nossos programas prevêem serviço de bagageiros (1 peça de bagagem
por pessoa) à saída dos respetivos hotéis. Só quando claramente mencionado.

TAXAS DE EMBARQUE E DE SEGURANÇA

As taxas de embarque e segurança revertem a favor das entidades que em cada país se ocupam do funcionamento dos
respetivos aeroportos, sendo por isso habitualmente aplicados com base na moeda local e por vezes obrigatoriamente
pagas pelo passageiro localmente. Assim, todas as taxas de
aeroporto publicadas nesta brochura têm apenas valor indicativo a confirmar no ato da emissão dos bilhetes.

MOEDA ESTRANGEIRA

Em todos os circuitos e para maior comodidade, recomendamos que se façam acompanhar de alguma moeda local que
lhes satisfaça as primeiras necessidades. Em todo o caso recomendamos que leve alguns Euros, facilmente convertíveis em
caso de necessidade.

CARTÕES DE CRÉDITO

Hoje, frequentemente, é possível a utilização de cartões
de crédito como meio de pagamento. No entanto e infelizmente ainda existem bastantes exceções, além de, não raro,
existirem dificuldades de comunicação que impossibilitam
a transação desejada. Por isso recomendamos que sempre
se faça acompanhar de algum dinheiro em notas, Euros de
preferência.

TELEFONE

Na maior parte dos países da Europa é possível a utilização
dos telemóveis de uso comum em Portugal. Existem no entanto modelos com restrições ao seu uso no estrangeiro.
Em caso de dúvida contate o seu operador de telecomunicações. Para telefonar para Portugal utilizando a rede fixa e
para maior economia pode quase sempre utilizar telefones
públicos com moedas, cartões magnéticos e em alguns casos até cartões de crédito. O método mais cómodo e menos
económico é telefonar do próprio hotel. De quase todo o
mundo deve ligar 00(internacional), 351(Portugal), seguido
do número local.

HORÁRIOS E VISITAS

É essencial que todos os viajantes respeitem os horários e
locais estabelecidos, tanto no inicio da viagem como durante
o seu percurso, para que os serviços contratados sejam integralmente cumpridos. É da responsabilidade dos passageiros reconfirmar esses mesmos horários e locais, isentando a
Nortravel por perda de serviços ou gastos na reincorporação
na viagem. Note-se que pelas suas caraterísticas geográficas
globais, as viagens Nortravel têm uma dimensão inter‑religiosa, cultural e civilizacional. Como tal, alguns destinos incluem
itinerários que coincidem com dias festivos durante os quais
algumas visitas poderão não ser concretizadas. A Nortravel
tentará na medida do possível, encontrar soluções alternativas.

VESTUÁRIO

Em cada caso informe-se junto do seu agente de viagens. Regra geral aconselhamos que reduza ao mínimo a quantidade
de roupa a transportar, tendo sempre em conta o clima, a
época do ano e o tempo de viagem, optando sempre por
roupa e calçado cómodos, até porque grande parte das visitas são feitas a pé. Nos circuitos reina a informalidade, no
entanto, previna-se com uma indumentária mais cuidada que
lhe permita um programa mais formal. Nas visitas a templos
religiosos em determinados países (por exemplo a Itália e
Turquia) recomendamos que evitem a utilização de mini-saias, shorts ou blusas cavadas para não terem problemas de
admissão. Uma echarpe pode ajudar a prevenir algumas das
situações referidas.

LUGARES NO AUTOCARRO

Durante o circuito, os lugares no autocarro serão ocupados
diariamente de forma rotativa.

OPCIONAIS

Para melhor aproveitamento da viagem, deixamos em aberto
a possibilidade de efetuar visitas de gosto pessoal ou excursões facultativas. Essas visitas são, geralmente, organizadas
pelos nossos agentes no local. Informe-se junto do guia
acompanhante.

SEGURO

Todas as viagens constantes deste programa incluem um seguro de vida e assistência em viagem, fazendo parte da documentação um resumo das coberturas do mesmo. Mediante
o pagamento de um suplemento pode aumentar a cobertura
do mesmo.

CONTROLO DE QUALIDADE

Para uma melhoria da qualidade dos serviços que prestamos,
é fundamental conhecermos a sua opinião sobre os mesmos.
Assim agradecemos a entrega no balcão da sua agência de
viagens do boletim de controlo de qualidade que juntamos à
documentação de viagem e que nos será entregue depois de
analisado pelo agente ou preenchendo a Ficha de Apreciação
online através do site www.nortravel.pt.

AVISO: PASSAGEIROS COM DIFICULDADE
DE LOCOMOÇÃO, CADEIRA DE RODAS OU
QUE PRECISAM DE AJUDA CONSTANTE PARA
QUALQUER NECESSIDADE.

Todos os programas envolvem alguns percursos a pé, como
tal não são aconselháveis a pessoas com dificuldades de locomoção/cadeira de rodas. A nossa programação não está
elaborada e preparada para cuidar de tal necessidade, pelo
que poderá ocorrer que não seja possível a estes passageiros
acompanhar todas as visitas previstas no itinerário.
O passageiro com dificuldade de locomoção, que viaje com
cadeira de rodas ou que precise de cuidados especiais para
qualquer necessidade, deverá viajar acompanhado por uma
pessoa totalmente capacitada para cuidar de tais necessidades, uma vez que o guia acompanhante terá de se dedicar a
todo o grupo.
É imprescindível que o seu agente de viagens informe a Nortravel, no ato da inscrição sobre a sua condição, indicando o
nome da pessoa que assumirá as devidas responsabilidades.
Não poderá ser imputada à Nortravel qualquer responsabilidade por esta falta de informação em relação a condições
particulares dos passageiros.

PRODUTO

Qualidade, fiabilidade,
complexidade e inovação
Na Nortravel somos rigorosos na programação das viagens que propomos ao mercado. Por
um lado, pela seleção cuidada dos nossos fornecedores. Por outro lado, pelo rigor e profissionalismo na preparação de qualquer viagem da nossa vasta oferta, que, pelos resultados
alcançados, permite a fidelização de agentes de viagens e, por seu intermédio, de largas
dezenas de milhares de clientes finais. De um modo geral, os programas que propomos são
de grande complexidade.
Programas assim complexos, se preparados, como é o caso, por profissionais conhecedores profundos dos destinos e das suas especificidades, podem resultar em experiências
únicas e inesquecíveis. Permitem um enriquecimento cultural e humano, a partilha de sentimentos e sensações.

CONCEITOS

PARTIDAS GARANTIDAS

Como um dos nossos principais compromissos é continuar a merecer a confiança dos
nossos clientes, resolvemos garantir todas as partidas assinaladas com um quadrado de
cor verde. Assim não terá que se preocupar mais com os mínimos obrigatórios ou cance-

lamentos de partidas. Programe já as suas férias e garanta as sua viagem. O sucesso,
é a nossa garantia.

CIRCUITOS EM PORTUGAL
Neste país, com as fronteiras mais antigas da Europa, encontra-se uma grande diversidade de paisagens, um património cultural único, tradição e contemporaneidade em
harmonia e excelente gastronomia. Descubra estes atributos no circuito Encantos de
Portugal e Santiago de Compostela.
Quanto aos Açores e à Madeira, são destinos turísticos de eleição.
A Madeira, destino maduro, foi sendo ao longo dos anos considerado, principalmente,
como destino de estadas. Ora os interesses do destino Madeira, como um todo, são múltiplos e diversificados. Os Açores, considerados nos últimos anos como um dos destinos
de topo mundial no que respeita à diversidade e à conservação da natureza, acrescenta

uma forte cultura local assente em património e tradições. Viajar em grupo com guia
privativo Nortravel para os Açores e Madeira é, sem dúvida, a melhor forma de conhecer os destinos nas suas diferentes facetas, independentemente da sua dispersão geográfica. Os nossos circuitos nas Ilhas Portuguesas são cheios, completos e profundos.
Incluem todas as refeições desde o jantar do primeiro dia ao pequeno-almoço do último,
com preocupação em divulgar a gastronomia local, sem esquecer as outras vertentes
culturais. A enorme satisfação dos muitos milhares de portugueses que têm viajado connosco, nos circuitos aqui propostos, é a melhor garantia de sucesso para a sua viagem.

CIRCUITOS TUDO INCLUÍDO
Os nossos programas em regime “Tudo Incluído” foram cuidadosamente pensados
para garantir a comodidade dos nossos passageiros, que não terão de se preocupar com soluções para refeições ou para ocupação de tempos livres. Assim, garantimos todas as refeições desde o jantar do primeiro dia ao pequeno-almoço do último dia,
bem como os programas e visitas que consideramos essenciais para o máximo aproveitamento. Tratando-se de refeições com menus fixos e em países com gastronomia e hábi-

tos alimentares diferentes, é importante que cada viajante tenha presente esta pequena
dificuldade que a Nortravel tentará superar dentro do razoável. Todavia, as bebidas não
estão incluídas no preço da viagem. A elevada qualidade de mais este produto está ao
mesmo nível de todas as nossas restantes propostas de viagem. Uma mais-valia que
não descura a qualidade intrínseca com a qual habituamos nossos passageiros.

CRUZEIROS NORTRAVEL
Este conceito em Turismo, pelo seu crescimento continuado, pode já ser hoje considerado um clássico. A um conjunto selecionado de itinerários pelo mediterrâneo e
Norte da Europa, juntamos os serviços necessários para lhe garantir umas férias
sem preocupações. Com a Nortravel, sentir-se-á um cliente especial. A presença de um

representante Nortravel a bordo zelará para que todos os serviços funcionem na plenitude, fazendo do seu cruzeiro um momento inesquecível. Na possibilidade de haver tempo
livre disponível, em alguns portos de paragem, o nosso representante está à disposição
para ajudar a selecionar o que melhor se adapte ao interesse e gosto pessoal dos clientes.

MINI CIRCUITOS
A Nortravel foi ao encontro das sugestões dos nossos clientes e para épocas festivas
de 2020 apresenta 6 programas de cinco a quatro dias, para algumas cidades e capitais da Europa, em combinados ou circuitos. Vamos ao encontro das preferências
dos nossos clientes, incluindo todas as refeições, transportes em modernos autocarros
de turismo entre as principais localidades e visitas de interesse cultural devidamente
comentadas por guias locais ou pelos nossos guias de língua portuguesa. São viagens numa época do ano em que existe procura de viagens diferenciadas na qualidade e
equilíbrio da oferta, e em que o denominador principal é o conforto proporcionado pela
organização de todos os detalhes, para regiões da Europa onde o encanto, glamour e ro-

mantismo aumenta à medida que a vegetação se cobre dos tons quentes. Coroando esta
programação dos primeiros e últimos meses do ano, alguns itinerários nos feriados de Dezembro incluem cidades cujas praças e ruas principais se transformam em locais mágicos
pela animação tão especial dos “Mercados de Natal”. As majestosas árvores decoradas
de mil e uma cores, banquinhas de artesanato alusivo à quadra, sons de sinos a tocar, os
odores da gastronomia local e o ponche quente, para animar e aquecer o espírito, de quem
confraterniza alegremente, são uma garantia de viagem com final feliz. Para mais mini
circuitos, consulte o site www.nortravel.pt

Nortravel Operador de Confiança
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PORTUGAL

PARTIDAs GARANTIDAs

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

ENCANTOS DE PORTUGAL
E SANTIAGO DE COMPOSTELA

CIRCUITO CLÁSSICO

ÓBIDOS • NAZARÉ • ALCOBAÇA • FÁTIMA • COIMBRA • AVEIRO • PORTO • SANTIAGO DE COMPOSTELA • BRAGA •
GUIMARÃES • VALE DO DOURO • VISEU • DÃO • BAIRRADA
1º DIA LISBOA / ÓBIDOS / NAZARÉ / ALCOBAÇA
/ FÁTIMA (200 KM)

Encontro com o guia na receção do Hotel Roma. Partida
rumo ao norte, fazendo a primeira paragem na bucólica vila
de Óbidos, uma das mais bem preservadas vilas medievais
de Portugal, que foi dote de rainhas durante várias dinastias
da história portuguesa. Fazemos um passeio pelas ruelas no
interior da muralha que envolvem toda a vila. Aproveite para
provar o delicioso licor de cereja, a “Ginjinha”, servido em
copo de chocolate. Continuamos a nossa viagem passando
pela vila piscatória da Nazaré com paragem no miradouro do
Sítio com a fantástica vista sobre a vila e o oceano atlântico.
Seguimos até Alcobaça para uma visita à igreja do mosteiro
onde se encontram os túmulos de Pedro e Inês para depois
seguir até Fátima. Visita ao Santuário, um dos mais importantes locais de peregrinação da Europa, que faz memória
às aparições de Nossa Senhora aos três pastorinhos. Jantar
e alojamento no Hotel Coração de Fátima ***, ou similar,
em Fátima.

2º DIA FÁTIMA / COIMBRA / AVEIRO / PORTO
(230 KM)

Partida após o pequeno-almoço em direção a Coimbra, a
eterna cidade dos estudantes. Subimos até ao topo da cidade para uma visita à secular universidade, uma das mais
antigas da Europa. Depois da visita seguimos viagem até
Aveiro, muitas vezes apelidada de “Veneza Portuguesa” por
causa dos seus canais e os típicos barcos “Moliceiros” que
os percorrem. Tempo livre no centro para poder provar a
doçaria local numa das várias pastelarias: os tradicionais
”ovos-moles”. Continuamos ao longo da costa, até ao Porto.
Alojamento no Hotel AC Porto ****, ou similar no Porto.

3º DIA PORTO (VISITA)

Pequeno-almoço buffet no hotel. No período da manhã
vamos conhecer a cidade “invicta”, a segunda maior cidade
de Portugal e capital do norte do país. A pé, descemos a
Avenida dos Aliados, passando pela estação de trem de São
Bento com seus magníficos painéis de azulejos, caminhamos
pela animada rua das Flores, até chegar ao bairro histórico
da Ribeira, junto ao rio Douro, tombado pela UNESCO Patrimônio Mundial da Humanidade. Atravessamos a famosa
ponte Luis I, toda construída em ferro, seguindo a escola de
Gustave Eiffel, até à outra margem, em Vila Nova de Gaia,
para visitar uma das mundialmente conhecidas caves de
vinho do Porto, finalizando a visita com uma prova. Resto
da tarde livre para atividades de caráter pessoal. Sugerimos
como passeios opcionais um cruzeiro no Douro durante a
tarde (duração 50 min.) e à noite um jantar com fado e folclore. Alojamento.
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18

DIAS

VISITAS

REFEIÇÕES p.a.buffet

PORTO

braga

VISEU

1

2

1

1

SANTIAGO DE
COMPOSTELA
BRAGA

Após o pequeno-almoço, partida para Santiago de Compostela, histórica cidade espanhola e centro religioso e de
peregrinação desde a Idade Média, em consequência da
descoberta do túmulo de Santiago Maior no séc. IX. Visita
ao centro com os seus belos edifícios históricos. Tempo livre para entrar na famosa catedral onde está sepultado o
Apóstolo, e para passear ou almoçar. De tarde, regresso a
Portugal, atravessando a província do Minho, até chegar ao
Bom Jesus do Monte, na encosta da Serra do Sameiro, com
uma majestosa escadaria em granito e uma fantástica vista
sobre a cidade de Braga e a região. Jantar e alojamento num
dos Hotéis do Bom Jesus ****, ou similar em Braga.

PORTO
AVEIRO
COIMBRA
FÁTIMA
ALCOBAÇA ÓBIDOS
NAZARÉ

GUIMARÃES
VALE DO DOURO
VISEU
SERRA DA ESTRELA
BAIRRADA

LISBOA

DATAS DE PARTIDA garantidas

Pequeno-almoço no hotel. Visita a Braga, a cidade dos arcebispos, conhecida pelas suas inúmeras igrejas, das quais destacamos para visita a antiquíssima Sé de Braga no coração
do centro histórico. Continuação até Guimarães, o “Berço
da Nação”, onde nasceu D. Afonso Henriques, o primeiro
rei de Portugal. Passeamos pelo lindíssimo centro histórico
medieval classificado pela UNESCO Património Mundial da
Humanidade, com tempo livre para almoçar. Continuação
da viagem, deixando a região do Minho para subir a Serra do
Marão, no início da província de Trás-os-Montes, descendo
depois a encosta norte até chegar ao coração do Vale do
Douro, onde se produz o mundialmente conhecido Vinho
do Porto. Visita a uma Quinta de referência, com prova de
vinhos. Continuamos atravessando as Serras das Meadas e
do Montemuro, para chegar a Viseu, capital da Beira Alta
e terra do lendário Viriato, que aqui, na outrora Lusitânia,
combateu as invasões romanas. Alojamento no Hotel Grão
Vasco ****, ou similar em Viseu.

Abril

21 28

Maio

5 19 26

Junho

2

Julho

7 14 21 28

Agosto

4 11 25

Setembro

1

Outubro

6 20 27

NOVEMBRO

3 10

DEZEMBRO

30 ESPECIAL FIM DE ANO

6º DIA VISEU / REGIÃO DO DÃO / REGIÃO DA
BAIRRADA / LISBOA (340 KM)

SUPLEMENTOS

Após o pequeno-almoço no hotel e check-out, partimos
para atravessar a região vinícola demarcada do Dão, com
a Serra da Estrela, a mais alta montanha de Portugal continental, como pano de fundo. No percurso visitamos uma
tradicional queijaria onde se produz o famoso Queijo da Serra, com prova de queijos incluída. Seguimos atravessando
a Beira Alta, para chegar à região da Bairrada, outra região
vinícola demarcada, mas mais conhecida pela sua gastronomia. Paragem para um almoço tendo como menu o famoso
“Leitão à Bairrada”. Após o almoço, continuação da viagem
até Lisboa, onde chegamos ao final da tarde, junto ao Hotel
Roma. FIM DA VIAGEM.

5

fátima

4º DIA PORTO / SANTIAGO DE COMPOSTELA /
BRAGA (420 KM)

5º DIA BRAGA / GUIMARÃES / DOURO / VISEU
(220 KM)

3

9 16 23 30

8 15 22 29

PREÇO POR PESSOA
DATAS

DUPLO

INDIVIDUAL

TODAS AS DATAS DE PARTIDA

€ 700

€ 900

Jantar de Fim de Ano € 170 por pessoa

O PREÇO INCLUI
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
Acompanhamento por experiente guia privado, de língua portuguesa,
durante toda a viagem;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Refeições indicadas no itinerário – 3 refeições (bebidas não incluídas);
Visitas orientadas pelo nosso guia privativo em: Óbidos, Nazaré, Alcobaça (igreja do Mosteiro), Fátima, Coimbra (entrada na universidade), Aveiro, Porto, Santiago de Compostela, Braga (entrada na Sé),
Guimarães, Vale do Douro e Viseu;
Visita com prova às Caves de Vinho do Porto, no Porto;
Visita com prova numa quinta de referência no Vale do Douro;
Visita com prova a uma queijaria com produção de Queijo da Serra;
Serviço de bagageiros (1 mala por pessoa);
Seguro Multiviagens – capital € 15.000*;
Taxas de turismo, serviço e IVA (não inclui taxas de cidade, a pagar
localmente nos hotéis).

* Seguros complementares pág. 130

O diferencial deste circuito

•
•
•

circuito

•

NORTRAVEL

•

exclusivo
porto

portugal

•

ALCOBAÇA Visita aos túmulos de Pedro e Inês.
COIMBRA Visita à Universidade.
PORTO Visita às Caves de Vinho do Porto com
prova.
VALE DO DOURO Visita a uma Quinta de referência
na região, com prova de vinhos.
URGEIRIÇA Visita a uma queijaria (Queijo da Serra),
com prova.
BAIRRADA Almoço regional de “Leitão à Bairrada”.
Nortravel Operador de Confiança
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DESCUBRA A BELEZA NATURAL

em circuitos de qualidade
com guia privativo
Visitando todos os locais
de maior interesse

com guia privativo
Circuitos em tudo incluído
**
hotéis de **** ou **

*

s
CIRCUITO DA MADEIRA 4 dia
s
CIRCUITO DA MADEIRA 5 dia
RTO SANTO 5 dias
CIRCUITO DA MADEIRA E PO

ra a sua viagem!

um vasto leque de opções pa

veja as inúmeras
Consulte em nortravel.pt e
ra lhe oferecer neste
possibilidades que temos pa
maravilhoso arquipélago!

ESTADIAS ilha da madeira

Porto
SAÍDAS DIÁRIAS de Lisboa ou
mais de 30 hotéis
PROPOSTA DE ESTADIAS em
de 3, 4 e 5 estrelas, mínimo de

2 noites

O
ESTADIAS ilha DE PORTO SANT

SAÍDA TODOS OS SÁBADO

E DOMINGOS

de 6 de junho a 19 de setembro
gal
VOOS DIRETOS TAP Air Portu

8 DIAS
LUGARES GARANTIDOS
jamento e
Várias opções de hotéis em alo
incluído, na mais
pequeno-almoço até ao tudo
bela praia de Portugal

SIGA-NOS

nortravel.pt

VIAGEM EM GRUPO COM GUIA PRIVATIVO

CIRCUITO DA MADEIRA
E DO PORTO SANTO

circuito

exclusivo
NORTRAVEL

BELEZA NATURAL, CULTURA E GASTRONOMIA

FUNCHAL • CAMACHA • PICO DO AREEIRO • SANTANA • MACHICO • PORTO SANTO • CÂMARA DE LOBOS •
CABO GIRÃO • PORTO MONIZ
1º DIA LISBOA OU PORTO / FUNCHAL (COSTA
SUDESTE)

Comparência no respetivo aeroporto 2 horas antes da partida para formalidades de embarque. Partida em voo regular
da TAP Air Portugal com destino ao Funchal. Desembarque
assistido pelo guia local Nortravel que acompanha a viagem e
transporte privativo em autocarro de turismo ao Hotel Four
Views Baía ****, ou similar, onde será servido o almoço com bebidas incluídas. Após o almoço, saída em direção
ao monumento do Cristo Rei, no Garajau. Visita às Cidades
de Santa Cruz e Machico, esta última, a 2ª cidade onde os
Navegadores portugueses desembarcaram em 1419. Prosseguimos até ao Caniçal, uma vila piscatória onde em tempos
passados a caça às baleias foi a principal atividade (sabia que
algumas cenas do filme “Moby Dick” foram filmadas no mar
ao largo desta vila?). A próxima paragem será na Ponta de
São Lourenço, a ponta mais oriental da Ilha, uma paisagem
em notável contraste com a natureza exuberante da Ilha,
com fantásticas vistas sobre o Oceano Atlântico e, ocasionalmente, sobre a pequena Ilha do Porto Santo. Regresso ao
hotel. Jantar com bebidas incluídas e alojamento.

2º DIA CÂMARA DE LOBOS / SÃO VICENTE
& GRUTAS / BICA DA CANA / CALHETA
(ENGENHO)

Após o pequeno-almoço buffet no hotel, saída em direção a
Câmara de Lobos, para uma breve paragem no centro desta
pitoresca vila piscatória. Seguindo ao longo da costa sul chegamos à Vila da Ribeira Brava, com a sua lindíssima igreja. De
seguida entramos no vale conhecido como “Pequena Suíça”
até São Vicente, na costa norte da Ilha da Madeira, para visitar
as grutas vulcânicas e o Centro de Vulcanismo que nos dará
a conhecer a formação da Ilha há milhões de anos. Ainda em
São Vicente, será servido o almoço num restaurante local,
com bebidas incluídas. Após o almoço, via Encumeada, montanha que separa a costa norte da costa sul, passamos pela
Bica da Cana, em direção ao Paúl da Serra, o único planalto
da Ilha, a 1500 metros de altitude. Descendo pela Calheta,
chegada ao Engenho da Calheta, com meio século de história, para uma prova de Poncha & Bolo de Mel. Este Engenho
constitui um dos mais antigos engenhos de cana-de-açúcar
existentes na Ilha da Madeira. Regresso à Cidade do Funchal e
ao hotel. Jantar com bebidas incluídas e alojamento.

3º DIA CAMACHA / PICO DO AREEIRO /
SANTANA / MACHICO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Neste dia inteiro de excursão, conhecemos primeiro a Camacha, local conhecido pela
indústria do vime e pelo seu folclore. Em seguida subimos ao
Pico do Areeiro, o terceiro cume mais alto da ilha, (1818m de
altitude) de onde podemos desfrutar da paisagem luxuriante
do maciço montanhoso. Descendo ao Ribeiro Frio, visitamos
um viveiro de trutas, seguido de um estimulante passeio a
pé durante 45 minutos ao longo de uma levada, terminando
no Miradouro dos Balcões. As levadas, canais de irrigação de
capital importância para a economia da ilha, permitem uma
invulgar comunhão com a natureza. Continuação do passeio
até Santana, conhecida pelas casas cobertas de colmo, uma
das imagens tradicionais da ilha e onde será servido o almoço com bebidas incluídas em restaurante local. Após o almoço, regresso ao Funchal passando pelo Santo da Serra com
possibilidade de fazer um pequeno passeio pelos jardins de
uma “Quinta” tradicional madeirense. Jantar em restaurante
típico, onde será servida a famosa “espetada madeirense” enquanto apreciamos a exibição de um grupo folclórico de danças e cantares da Madeira. Regresso ao hotel e alojamento.
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4º DIA FUNCHAL / PORTO SANTO (VISITA) /
FUNCHAL

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar localmente, transporte privativo ao cais do porto do Funchal.
Embarque em ferryboat, para uma agradável viagem com
destino à Ilha de Porto Santo. Chegada e início imediato da
visita panorâmica à denominada “Ilha Dourada”, tão espantosamente diferente da ilha da Madeira, de areias macias e
águas matizadas de vários tons de azul, palmeiras exóticas e
moinhos de vento, leva o visitante a absorver em todos os
cantos, a beleza primitiva das paisagens que lembram o início da epopeia dos Descobrimentos. Da visita em autocarro
constam: o Campo de Baixo, o lugar das Pedras Pretas, a cidade Vila Baleeira, com o largo do Pelourinho, a Igreja Matriz
e a Casa Museu de Cristóvão Colombo (entrada incluída),
onde este terá preparado a viagem que o imortalizou, a descoberta da América. Passando pela Serra de Fora e Serra de
Dentro, seguimos para o norte da Ilha para Fonte da Areia
e Camacha onde paramos para uma prova do vinho local.
Subindo a 437 metros, paramos no miradouro do Pico do
Castelo, regressando finalmente ao litoral. Almoço com bebidas incluídas num restaurante local. Tarde totalmente livre
para desfrutar da magnífica praia de Porto Santo. Em hora
a combinar localmente, transporte privativo para o cais de
Porto Santo. Regresso em ferryboat ao Funchal. Chegada e
transporte privativo ao hotel, onde será servido o jantar com
bebidas incluídas. Alojamento.

5º DIA FUNCHAL (VISITA DA CIDADE, JARDIM
BOTÂNICO) / LISBOA OU PORTO

Após o pequeno-almoço buffet no hotel, saída em direção
ao centro da cidade, onde vamos conhecer um dos mais tradicionais artigos de exposição do arquipélago, os bordados:
numa fábrica artesanal apreciamos a execução deste produto
nas suas diversas fases. De seguida visitamos o Mercado dos
Lavradores, uma verdadeira explosão de cor e sensações únicas, para apreciar a venda de flores, legumes, frutas tropicais,
bem como as diversas variedades de peixe da ilha. Visitamos
ainda uma adega de vinhos da Madeira, para conhecer e degustar os diversos tipos de vinhos regionais. A visita segue
em direção ao Jardim Botânico, a cerca de 300 metros de
altitude, que nos proporciona uma extraordinária panorâmica sobre a baía do Funchal, onde podemos observar plantas
e flores do mundo inteiro, seguido de visita ao Museu de História Natural. Almoço com bebidas incluídas em restaurante
local. Tarde livre, para atividades de caráter pessoal, compras ou ainda usufruir das áreas sociais do hotel. Em hora a
combinar localmente transporte privativo para o aeroporto.
Formalidades de embarque e partida em voo regular da TAP
Air Portugal com destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

O diferencial deste circuito

•
•
•

•
•

•

Bebidas incluídas a todas as refeições
Subida de teleférico à Senhora do Monte
Travessia da floresta Laurissilva Património da
Humanidade pela UNESCO
Passeio a pé numa levada
Jantar típico com folclore de danças e cantares da
Madeira
Um dia inteiro de passeio à ilha do Porto Santo, ida e
volta em ferryboat.

SANTANA

PARTIDAs GARANTIDAs
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

5

9

9

DIAS

VISITAS

4

REFEIÇÕES p.a.buffet

PORTO
MONIZ

MADEIRA

SANTANA
PICO DO
AREEIRO
CÂMARA
DE LOBOS

MACHICO
CAMACHA

FUNCHAL

CABO GIRÃO

PORTO SANTO

CÂMARA DE LOBOS

DATAS DE PARTIDA LISBOA E PORTO garantidas
Maio

17 31

Junho

7 21 28

Julho

5 19 26

Agosto

2

Setembro

6 13

9 16 23 30

PREÇO POR PESSOA
DATAS
17MAI

31MAI + JUN

JUL + AGO + SET

FUNCHAL

TIPOLOGIA DUPLO INDIVIDUAL criança
V.MONTE € 995

€ 1.165 € 775

V.MAR € 1.045 € 1.195
V.MONTE € 885
V.MAR

V.MAR

€ 1.035 € 685

€ 915 € 1.065

V.MONTE € 935

-----

€ 1.095 € 725

€ 965 € 1.125

---

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 45 (voos diretos), sujeito a alteração. Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

O PREÇO INCLUI
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Passagem aérea, classe económica, em voos regulares da TAP Air
Portugal de Lisboa ou Porto / Funchal e volta, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 23kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Circuito em autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
Acompanhamento de experiente guia local em todas as visitas
mencionadas no itinerário;
Alojamento no hotel indicado ou similar;
Todos os pequenos-almoços buffet;
9 Refeições indicadas no itinerário com bebidas incluídas (vinho
da casa ou refrigerantes, água e café), sendo uma delas com animação;
Dois trajetos em ferryboat Funchal / Porto Santo / Funchal;
Entradas nas Grutas e Centro de Vulcanismo de São Vicente e Engenho da Calheta (prova de Poncha e Bolo de mel), Jardim Botânico e Museu de História Natural;
Todas as visitas conforme o itinerário;
Seguro Viagens Portugal - capital de € 30.000*;
Taxas hoteleiras de turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 45 (voos diretos).

* Seguros complementares pág. 130

PORTO SANTO

portugal

Nortravel Operador de Confiança
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PARTIDAs GARANTIDAs

VIAGEM EM GRUPO COM GUIA PRIVATIVO

CIRCUITO DA MADEIRA 5 dias

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

BELEZA NATURAL, CULTURA E GASTRONOMIA

FUNCHAL • CÂMARA DE LOBOS • CABO GIRÃO • PORTO MONIZ • CAMACHA • PICO DO AREEIRO • SANTANA • MACHICO
1º DIA LISBOA OU PORTO / FUNCHAL (MONTE
E EIRA DO SERRADO)

Comparência no respetivo aeroporto 2 horas antes da partida para formalidades de embarque. Partida em voo regular
da TAP Air Portugal com destino ao Funchal. Desembarque
assistido pelo guia local Nortravel que acompanha a viagem.
Transporte privativo em autocarro de turismo ao Hotel Four
Views Baía ****, ou similar, onde será servido o almoço
com bebidas incluídas. De tarde excursão de meio-dia à zona
velha do Funchal, com subida de teleférico até à freguesia do
Monte para visita à Igreja da Nossa Senhora do Monte, (onde
se encontra o túmulo do último Imperador da Áustria, Carlos
I) e aos seus magníficos jardins públicos. A viagem prossegue
em direção ao Miradouro da Eira do Serrado, a 1094 metros
de altitude, de onde se desfruta uma deslumbrante paisagem
sobre o Curral das Freiras, vila edificada num vale de erosão.
De regresso à cidade do Funchal será efetuada uma paragem
no Miradouro do Pico de Barcelos, de onde se tem uma vista
incomparável de toda a cidade do Funchal. Regresso ao hotel. Jantar com bebidas incluídas e alojamento.

2º DIA VISITA CIDADE / JARDIM BOTÂNICO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída em direção ao centro histórico da cidade, onde a pé, visitamos o Mercado dos
Lavradores, uma verdadeira explosão de cor e sensações
únicas, para observar a venda de flores, legumes, frutas
tropicais, bem como as diversas variedades de peixe da ilha.
Visitamos ainda uma fábrica de bordados tradicionais, uma
adega de vinhos da Madeira, para conhecer e degustar os diversos tipos de vinhos regionais. A manhã termina com um
agradável passeio pedestre pelas movimentadas artérias do
Funchal, visitando a Praça do Município e a Igreja do Colégio,
um dos mais interessantes exemplares artísticos deixados pelos Jesuítas em Portugal, a Sé Catedral e a Avenida Arriaga.
Almoço em restaurante local com bebidas incluídas. Após
o almoço visitamos o Jardim Botânico (entrada incluída),
onde podemos observar plantas de todo o mundo, seguido
de visita ao Museu de História Natural. Regresso ao hotel.
Jantar com bebidas incluídas e alojamento.

3º DIA CÂMARA DE LOBOS / CABO GIRÃO /
PORTO MONIZ

Após o pequeno-almoço buffet no hotel, saída em direção a
Câmara de Lobos, para uma breve paragem no centro desta
pitoresca vila piscatória. Seguindo ao longo da costa sul efetuamos uma segunda paragem no Cabo Girão, o promontório mais alto da Europa, com 580 metros, e o segundo mais
alto do mundo, antes de chegarmos à Vila da Ribeira Brava,
com a sua lindíssima igreja. De seguida começamos a subir
em direção ao Paul da Serra, o único planalto da ilha, a 1500
metros de altitude. Descendo para o Porto Moniz, pelo Fanal
e Ribeira da Janela, paragem num miradouro, para uma vista
panorâmica da costa norte. Já em Porto Moniz, vila piscatória muito conhecida pelas suas piscinas naturais, será servido
o almoço num restaurante local, com bebidas incluídas. O
regresso à cidade do Funchal será efetuado pela Encumeada,
montanha que separa a costa norte da costa sul, com paragem no Miradouro do Véu da Noiva, de onde podemos observar parte da estrada antiga, escavada na rocha, agora não

5

9

DIAS

VISITAS

recomendada ao trânsito. Passando por São Vicente, atravessamos uma parte da famosa floresta Laurissilva, classificada pela UNESCO, como Património da Humanidade. Breve
paragem na Pousada dos Vinháticos antes de chegarmos ao
hotel. Jantar com bebidas incluídas e alojamento.

5º DIA FUNCHAL / LISBOA OU PORTO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Manhã totalmente livre
para atividades de caráter pessoal tais como: efetuar a famosa descida em carros de cesto, um meio de transporte típico
da ilha, a partir da Nossa Senhora do Monte; passear pelas
ruas do centro histórico do Funchal para as últimas compras
ou ainda usufruir das áreas sociais do hotel. Em hora a combinar localmente, transporte privativo ao aeroporto. Formalidades de embarque e saída em voo regular da TAP Air Portugal com destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao aeroporto
de destino. FIM DA VIAGEM.
NOTA IMPORTANTE O passeio a pé ao longo de uma levada, do 4º
dia, no caso de condições meteorológicas adversas, poderá não se realizar. O guia Nortravel proporá, sempre que possível, visitas alternativas.

O diferencial deste circuito
•
•
•

•
•

Bebidas incluídas a todas as refeições
Subida de teleférico à Senhora do Monte
Travessia da floresta Laurissilva Património da
Humanidade pela UNESCO
Passeio a pé numa levada
Jantar típico com folclore de danças e cantares da
Madeira

exclusivo
NORTRAVEL

REFEIÇÕES p.a.buffet

SANTANA

CABO GIRÃO

PICO DO
AREEIRO
MACHICO
CAMACHA
FUNCHAL

CÂMARA
DE LOBOS

DATAS DE PARTIDA LISBOA E PORTO garantidas
Abril

1

Maio

13 20 27

Junho

3 10 17 24

Julho

1

Agosto

5 12 19 26

Setembro

2

Outubro

7 14 21 28

8 15 22

8 15 22 29
9 16 23 30

PREÇO POR PESSOA
DATAS

TIPO.

DUPLO

INDIVID. criança

1 E 8ABR + JUL +
AGO + 2 E 9SET

V.MONTE

€ 795

€ 955

V.MAR

15 E 22ABR + 20
E 27MAI + JUN +
16, 23 E 30SET
+ OUT

€ 835

€ 985

V.MONTE

€ 775

€ 935

13MAI

V.MAR
V.MONTE
V.MAR

--€ 745 € 895 € 585

12

---

€ 875 € 1.025 € 675
€ 905 € 1.055

O PREÇO INCLUI
•

---

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Passagem aérea, classe económica, para os percursos indicados,
em voos regulares da TAP Air Portugal de Lisboa e Porto, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 23kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Circuito em autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
Acompanhamento de experiente guia local em todas as visitas
mencionadas no itinerário;
Alojamento no hotel indicado ou similar;
Todos os pequenos-almoços buffet;
8 Refeições indicadas no itinerário com bebidas incluídas (vinho
da casa ou refrigerantes, água mineral e café), sendo uma delas
com animação;
Entradas no Jardim Botânico e Museu de História Natural;
Subida no teleférico panorâmico;
Todas as visitas conforme o itinerário;
Seguro Multiviagens Portugal - capital € 30.000*;
Taxas hoteleiras de turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 45 (voos diretos).

* Seguros complementares pág. 130

PORTO MONIZ

€ 625

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 45 (voos diretos), sujeito a alteração. Preço da criança (2-11 anos), compartilhando quarto com dois adultos.

•

circuito

4

PORTO
MONIZ

4º DIA CAMACHA / PICO DO AREEIRO /
SANTANA / MACHICO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Neste dia inteiro de excursão, conhecemos primeiro a Camacha, local conhecido pela
indústria do vime e pelo seu folclore. Em seguida subimos ao
Pico do Areeiro, o terceiro cume mais alto da ilha, (1.818m
de altitude) de onde podemos desfrutar da paisagem luxuriante do maciço montanhoso. Descendo ao Ribeiro Frio,
visitamos um viveiro de trutas, seguido de um estimulante
passeio a pé durante 45 minutos ao longo de uma levada,
terminando no Miradouro dos Balcões. As levadas, canais de
irrigação de capital importância para a economia da ilha, permitem uma invulgar comunhão com a natureza. Continuação
do passeio até Santana, conhecida pelas casas cobertas de
colmo, uma das imagens tradicionais da ilha e onde será servido o almoço com bebidas incluídas em restaurante local.
Após o almoço prosseguimos o passeio até ao Porto da Cruz
na costa norte da ilha, com paragem no Engenho do Norte e
na Casa de Rum, dois importantes testemunhos vivos do florescente passado de produção de açúcar na Ilha da Madeira.
Já na cidade do Machico, paragem para visita ao centro da cidade, local onde desembarcaram os primeiros navegadores.
Regresso ao hotel. Jantar em restaurante típico, onde será
servida a famosa “espetada madeirense” enquanto apreciamos a exibição de um grupo folclórico de danças e cantares
da Madeira. Regresso ao hotel e alojamento.

8

PARTIDAs GARANTIDAs

VIAGEM EM GRUPO COM GUIA PRIVATIVO

CIRCUITO DA MADEIRA 4 dias

BELEZA NATURAL, CULTURA E GASTRONOMIA
FUNCHAL • COSTA SUDESTE • CÂMARA DE LOBOS • SÃO VICENTE• CALHETA • CAMACHA
PICO DO AREEIRO • SANTANA • MACHICO
1º DIA LISBOA OU PORTO / FUNCHAL (COSTA
SUDESTE)

Comparência no respetivo aeroporto 2 horas antes da partida
para formalidades de embarque. Partida em voo regular da
TAP Air Portugal com destino ao Funchal. Desembarque assistido pelo guia local Nortravel que acompanha a viagem e transporte privativo em autocarro de turismo ao Hotel Four Views
Baía ****, ou similar, onde será servido o almoço com
bebidas incluídas. Após o almoço, saída em direção ao monumento do Cristo Rei, no Garajau. Visita às Cidades de Santa
Cruz e Machico, esta última, a 2ª cidade onde os Navegadores
portugueses desembarcaram em 1419. Prosseguimos até ao
Caniçal, uma vila piscatória onde em tempos passados a caça
às baleias foi a principal atividade (Sabia que algumas cenas do
filme “Moby Dick” foram filmadas no mar ao largo desta vila?).
A próxima paragem será na Ponta de São Lourenço, a ponta
mais oriental da Ilha, uma paisagem em notável contraste com
a natureza exuberante da Ilha, com fantásticas vistas sobre o
Oceano Atlântico e, ocasionalmente, sobre a pequena Ilha do
Porto Santo. Regresso ao hotel. Jantar com bebidas incluídas
e alojamento.

2º DIA CÂMARA DE LOBOS / SÃO VICENTE &
GRUTAS / BICA DA CANA / CALHETA (ENGENHO)

Após o pequeno-almoço buffet no hotel, saída em direção a
Câmara de Lobos, para uma breve paragem no centro desta
pitoresca vila piscatória. Seguindo ao longo da costa sul chegarmos à Vila da Ribeira Brava, com a sua lindíssima igreja. De
seguida entramos no vale conhecido como “Pequena Suíça”
até São Vicente, na costa norte da Ilha da Madeira, para visitar
as grutas vulcânicas e o Centro de Vulcanismo que vos dará a
conhecer a formação da Ilha há milhões de anos. Ainda em São
Vicente, será servido o almoço num restaurante local, com
bebidas incluídas. Após o almoço, via Encumeada, montanha
que separa a costa norte da costa sul, passamos pela Bica da
Cana, em direção ao Paul da Serra, o único planalto da Ilha, a
1500 metros de altitude. Descendo pela Calheta, chegada ao
Engenho da Calheta, com meio século de história, para uma
prova de Poncha & Bolo de Mel. Este Engenho constitui um
dos mais antigos engenhos de cana-de-açúcar existentes na
Ilha da Madeira. Regresso à Cidade do Funchal e ao hotel. Jantar com bebidas incluídas e alojamento.

3º DIA CAMACHA / PICO DO AREEIRO
/ SANTANA / MACHICO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Neste dia inteiro de excursão, conhecemos primeiro a Camacha, local conhecido pela
indústria do vime e pelo seu folclore. Em seguida subimos ao

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

circuito

4

7

NORTRAVEL

DIAS

VISITAS

exclusivo

7

3

REFEIÇÕES p.a.buffet

Pico do Areeiro, o terceiro cume mais alto da ilha, (1818m de
altitude) de onde podemos desfrutar da paisagem luxuriante
do maciço montanhoso. Descendo ao Ribeiro Frio, visitamos
um viveiro de trutas, seguido de um estimulante passeio a pé
durante 45 minutos ao longo de uma levada, terminando no
Miradouro dos Balcões. As levadas, canais de irrigação de capital importância para a economia da ilha, permitem uma invulgar comunhão com a natureza. Continuação do passeio até
Santana, conhecida pelas casas cobertas de colmo, uma das
imagens tradicionais da ilha e onde será servido o almoço com
bebidas incluídas em restaurante local. Após o almoço, regresso ao Funchal passando pelo Santo da Serra com possibilidade
de fazer um pequeno passeio pelos jardins de uma “Quinta”
tradicional madeirense. Jantar em restaurante típico, onde
será servida a famosa “espetada madeirense”, enquanto apreciamos a exibição de um grupo folclórico de danças e cantares
da Madeira. Regresso ao hotel e alojamento.

DATAS DE PARTIDA LISBOA E PORTO garantidas

4º DIA FUNCHAL (VISITA) / LISBOA OU PORTO

Abril

5 12 19 26

Maio

17 24 31

Junho

7 14 21 28

Julho

5 12 19 26

Agosto

2

Setembro

6 13 20 27

Outubro

4 11 18 25

Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída em direção ao centro
histórico da cidade, onde a pé, visitamos o Mercado dos Lavradores, uma verdadeira explosão de cor e sensações únicas,
para observar a venda de flores, legumes, frutas tropicais, bem
como as diversas variedades de peixe da ilha. Visitamos ainda
uma fábrica de bordados tradicionais, uma adega de vinhos da
Madeira, para conhecer e degustar os diversos tipos de vinhos
regionais. A manhã termina com um agradável passeio pedestre pelas movimentadas artérias do Funchal, visitando a Praça
do Município e a Igreja do Colégio, um dos mais interessantes
exemplares artísticos deixados pelos Jesuítas em Portugal, a
Sé Catedral e a Avenida Arriaga. Almoço em restaurante local
com bebidas incluídas. Após o almoço e em hora a combinar
localmente, transporte privativo ao aeroporto. Formalidades
de embarque e saída em voo regular da TAP Air Portugal com
destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao aeroporto de destino.
FIM DA VIAGEM.

O diferencial deste circuito
•
•

•
•

Bebidas incluídas a todas as refeições.
Entradas nas Grutas e Centro de Vulcanismo de São
Vicente e no Engenho da Calheta.
Passeio a pé numa levada.
Jantar típico com folclore de danças e cantares da
Madeira.

SÃO VICENTE

SANTANA
PICO DO
AREEIRO
MACHICO
CAMACHA
FUNCHAL

CALHETA

CÂMARA
DE LOBOS

9 16 23 30

PREÇO POR PESSOA
DATAS

TIPOLOGIA DUPLO INDIVIDUAL criança

19 E 26ABR + 24 E V.MONTE € 665
31MAI + JUN + 20
V.MAR € 695
E 27SET + OUT

€ 775

€ 535

€ 805

---

5 E 12ABR + JUL + V.MONTE € 715
AGO + 6 E 13SET V.MAR
€ 745

€ 835

€ 575

€ 855

---

V.MONTE € 785

€ 905

€ 625

€ 815

€ 925

---

17MAI

V.MAR

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 45 (voos diretos), sujeito a alteração. Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

O PREÇO INCLUI
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Passagem aérea classe económica em voos regulares da TAP Portugal de Lisboa ou Porto / Funchal e volta, com direito a 1 peça de
bagagem até 23kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Circuito em autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
Acompanhamento de experiente guia local em todas as visitas
mencionadas no itinerário;
Alojamento no hotel indicado ou similar;
Todos os pequenos-almoços buffet;
7 Refeições indicadas no itinerário com bebidas incluídas (vinho
da casa ou refrigerantes, água e café), sendo uma delas com animação;
Entradas nas Grutas e Centro de Vulcanismo de São Vicente e Engenho da Calheta (prova de Poncha e Bolo de mel);
Todas as visitas conforme o itinerário;
Seguro Viagens Portugal, com capital de € 30.000*;
Taxas hoteleiras de turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 45 (voos diretos).

* Seguros complementares pág. 130
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açores
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ia privativo
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com guia privativo

rto 5 dias
SÃO MIGUEL de Lisboa e Po
Lisboa 5 dias
SÃO MIGUEL E TERCEIRA de
Porto 5 dias
SÃO MIGUEL E TERCEIRA do
Lisboa e Porto 8 dias
AÇORES MARAVILHOSO de
boa 8 dias
AÇORES ENCANTADOR de Lis
de Lisboa 8 dias
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s
cuito Açoriano de Lisboa 8 dia
VIVA A NATUREZA Grande Cir

SIGA-NOS

nortravel.pt

PARTIDAs GARANTIDAs

VIAGEM EM GRUPO COM GUIA PRIVATIVO

CIRCUITO SÃO MIGUEL
SETE CIDADES • FURNAS • CALDEIRA VELHA • LAGOA DO FOGO • PONTA DELGADA •
NORDESTE • POVOAÇÃO • RIBEIRA QUENTE
1º DIA LISBOA OU PORTO / SÃO MIGUEL /
VISITA À CIDADE PONTA DELGADA

Comparência no respetivo aeroporto 2 horas antes da partida
para formalidades de embarque. Partida em voo regular da
TAP Air Portugal ou da Azores Airlines, com destino à Ilha de
São Miguel. Desembarque assistido pelo guia Nortravel que
acompanha a viagem e transporte privativo em autocarro de
turismo ao Hotel São Miguel Park ****, ou similar. Em
hora a combinar visita a pé à cidade de Ponta Delgada: “Portas
do Mar”, Igreja de São Pedro, Mercado da Graça, Portas da Cidade, Igreja Matriz de São Sebastião, Igreja de Nossa Senhora
da Conceição (Paroquial de São José), o Campo de São Francisco e Santuário do Santo Cristo, onde se realiza uma importante manifestação religiosa. O jantar com bebidas incluídas
será servido no hotel. Alojamento.

2º DIA FURNAS, COM ALMOÇO DE “COZIDO”,
CALDEIRA VELHA E LAGOA DO FOGO

Pequeno-almoço buffet. Início da visita de dia inteiro: paragem
na primeira capital da ilha, Vila Franca do Campo, com tempo
para passear junto à praia e marina; continuação até às Furnas,
para visita às “Caldeiras” (Fumarolas das Furnas) – fenómeno
vulcânico com caraterísticas únicas – e ao romântico parque
Terra Nostra (com possibilidade alternativa de banho na piscina termal de águas férreas, a mais de 30 graus). Deslocação
até à bucólica Lagoa das Furnas, de cujas margens será retirado, dos buracos no solo, o “Cozido”. Almoço de “Cozido das
Furnas”, com bebidas incluídas, servido no Restaurante Casino
do Hotel Terra Nostra. Subida ao Miradouro do Pico do Ferro, para uma inesquecível panorâmica de toda a zona e continuação pela costa norte. Visita à cidade nortenha da Ribeira
Grande, para contacto com a arquitetura de influência barroca e prova de licores no stand da fábrica produtora. Na Serra
de Água do Pau, visita à “Caldeira Velha” (entrada incluída)
e paragem no miradouro sobre a Lagoa do Fogo e paisagem
que a rodeia. Regresso a Ponta Delgada. Jantar, com bebidas
incluídas, no hotel. Alojamento.

3º DIA SETE CIDADES E PLANTAÇÃO DE
ANANASES

Pequeno-almoço buffet no hotel. Manhã livre para atividades
de caráter pessoal ou participação em atividades opcionais,
como observação de baleias e golfinhos, nadar com golfinhos,
espetáculo equestre numa quinta, no norte da ilha*. Almoço
com bebidas incluídas num conhecido restaurante local. De
tarde e em hora a combinar localmente, início do circuito à
parte ocidental de São Miguel, com subida ao maciço montanhoso das Sete Cidades. Paragem nos miradouros do Pico
de Carvão e Vista do Rei, de onde se observa a Lagoa Azul e
Verde. Descida à base da cratera que envolve a lagoa, para se
visitar a Lagoa de Santiago e a idílica freguesia das Sete Cidades. Saída da cratera e continuação até ao Miradouro do Es-

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO

circuito

conforme itinerário

exclusivo
NORTRAVEL

calvado, para uma vista do extremo ocidental da ilha, nomeadamente às Fajãs lávicas de Mosteiros e Ferraria. Contornando
a ilha, passagem pelas freguesias rurais do concelho de Ponta
Delgada. No regresso à cidade, visita a uma plantação de ananases em estufa. O jantar com bebidas incluídas será servido
no hotel. Alojamento.

5

6

DIAS

VISITAS

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar localmente transporte privativo ao aeroporto. Formalidades de
embarque e partida em voo regular da TAP Air Portugal ou da
Azores Airlines, com destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao
aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM.
Nota: nos dias em que o programa indica subidas a maiores altitudes
(nomeadamente os 2º e 4º dias), a ordem das visitas poderá ser alterada, dependendo das condições atmosféricas, procurando-se potenciar as melhores opções, sendo assegurada, em qualquer caso, a visita
a todos os pontos indicados no programa.

O diferencial deste circuito
•
•
•

Bebidas incluídas às refeições.
Almoço de “Cozido das Furnas”.
Visita da Gorreana, a única plantação de chá da
Europa.

REFEIÇÕES p.a.buffet

NORDESTE
LAGOA FOGO
PONTA
DELGADA

4º DIA NORDESTE / POVOAÇÃO / RIBEIRA
QUENTE

5º DIA SÃO MIGUEL / LISBOA OU PORTO

4

LAGOA
SETE CIDADES

*Informações sobre estas opções em www.nortravel.pt ou localmente à chegada. Algumas estão sujeitas às condições atmosféricas
e número mínimo de participantes. O pagamento destas excursões
é efetuado localmente.

Pequeno-almoço buffet no hotel e início da visita de dia inteiro. Após atravessar a ilha, passagem pela vila piscatória de
Rabo de Peixe e continuação até às plantações de chá, com visita à Fábrica Gorreana e prova de chás Verde, Pekoe e Orange
Pekoe. Prosseguindo através de estrada panorâmica, descida
até à conhecida freguesia piscatória da Ribeira Quente (paragem na praia) e continuação até à Vila da Povoação, onde
se iniciou o povoamento da ilha de São Miguel. Almoço com
bebidas incluídas em restaurante local. Continuação até ao
concelho do Nordeste, considerado o mais florido dos Açores,
com os seus conhecidos jardins e cascatas. Paragem no miradouro e jardim da “Ponta do Sossego”, na vila do Nordeste,
com passeio a pé pelo centro e no parque natural da Ribeira
dos Caldeirões, com a cascata “Véu da Noiva”. De regresso a
Ponta Delgada, paragem no miradouro de Santa Iria, para uma
ampla panorâmica da costa norte da ilha. Jantar com bebidas
incluídas, no hotel, apreciando as danças e cantares típicos da
ilha. Alojamento.

7

LAGOA FURNAS

RIBEIRA
QUENTE

DATAS DE PARTIDA garantidas
março

11 25

Abril

1

Maio

6 10 13 15 17 20 27 31

Junho

3

7 10 14 17 21 24 28

Julho

1

5

8 12 15 19 22 26 29

Agosto

2

5

9 12 16 19 23 26 30

Setembro

2

6

9 13 16 20 23 27 30

Outubro

4

7 11 14 18 21 25

8 13 15 20 22 27 29

PREÇO POR PESSOA
DATAS
DUPLO INDIVIDUAL criança
MAR + 15, 20, 22 E 27ABR
€ 695 € 815 € 475
+ OUT
1, 8, 13 E 29ABR + MAI + JUN
€ 765 € 925 € 485
+ 1, 5, 8 E 12JUL + SET
15, 19, 22, 26 E 29JUL + AGO

€ 825

€ 995

€ 525

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 35 (voos diretos), sujeito a alteração. Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

SUPLEMENTOS

Taxas de aviação do Porto ou Faro (via Lisboa):
Voos TAP Air Portugal € 25

O PREÇO INCLUI
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Passagem aérea, classe económica, para os percursos indicados,
em voos regulares da TAP Air Portugal ou da Azores Airlines, com
direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 23kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Circuito em autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
Acompanhamento de experiente guia local em todas as visitas
mencionadas no itinerário;
Alojamento no hotel indicado ou similar;
Todos os pequenos-almoços buffet;
7 Refeições indicadas no itinerário com bebidas incluídas (vinho
da casa, sumos, água mineral e café), sendo uma delas com animação cultural ou folclore;
Entradas no Parque Terra Nostra e Caldeira Velha;
Seguro Viagens Portugal - capital de € 30.000*;
Taxas hoteleiras de turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 35 (voos diretos).

* Seguros complementares pág. 130
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PARTIDAs GARANTIDAs

VIAGEM EM GRUPO COM GUIA PRIVATIVO

CIRCUITO SÃO MIGUEL
E TERCEIRA

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO

circuito

conforme itinerário

exclusivo
NORTRAVEL

LAGOA SETE CIDADES • LAGOA DO FOGO • LAGOA DAS FURNAS • PONTA DELGADA
INTERIOR DA TERCEIRA • ANGRA DO HEROÍSMO

5

6

DIAS

VISITAS

7

4

REFEIÇÕES p.a.buffet

Partidas do porto
1º DIA PORTO / SÃO MIGUEL (SETE CIDADES E
COSTA SUDOESTE)

Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida para as
formalidades de embarque. Partida em voo regular direto da
Azores Airlines com destino ao aeroporto de Ponta Delgada,
na Ilha de São Miguel. Desembarque assistido pelo guia local
da Nortravel e início do circuito: subida ao maciço montanhoso das Sete Cidades, com paragem nos miradouros do Pico
de Carvão Vista do Rei (de onde se observa a Lagoa Azul e
Verde). Descida à base da “caldeira” que envolve a lagoa, para
se visitar a Lagoa de Santiago e a freguesia das Sete Cidades.
Continuação até ao Miradouro do Escalvado (do extremo ocidental da ilha, com as fajãs lávicas de Mosteiros e Ferraria).
Pela costa sudoeste da ilha, passagem pelas freguesias rurais
do concelho de Ponta Delgada, até à Fajã de Baixo, para visita
a uma plantação de ananases em estufa. Já em Ponta Delgada,
paragem no Campo de São Francisco e Igreja de Nossa Senhora da Esperança, onde se encontra a imagem do Santo Cristo.
A visita termina no Hotel São Miguel Park ****, ou similar,
onde será servido o jantar com bebidas incluídas. Alojamento.

2º DIA SÃO MIGUEL (LAGOA DO FOGO E
FURNAS, COM ALMOÇO DE “COZIDO”)

Pequeno-almoço buffet. Início da visita de dia inteiro: paragem
na primeira capital da ilha, Vila Franca do Campo, com tempo
livre na marina; Continuação até às Furnas, para visita às “Caldeiras” (Fumarolas das Furnas) – fenómeno vulcânico com
caraterísticas únicas – e ao romântico parque Terra Nostra
(com possibilidade alternativa de banho na piscina termal de
águas férreas, a mais de 30 graus); Lagoa das Furnas, de cujas
margens será retirado, dos buracos no solo, o “Cozido”. Almoço de “Cozido das Furnas”, com bebidas incluídas, servido
no Restaurante Casino do Hotel Terra Nostra. De tarde, subida
ao Miradouro do Pico do Ferro, para uma panorâmica de toda
a zona. Passagem pelas únicas plantações de chá da Europa,
com visita a uma fábrica e prova de chás Pekoe, Orange pekoe e verde. Visita ainda à cidade nortenha da Ribeira Grande,
para contacto com arquitetura de influência barroca e prova
dos licores tradicionais, no stand da fábrica. Na Serra de Água
do Pau, paragem na “Caldeira Velha” (entrada incluída) e no
miradouro sobre a Lagoa do Fogo e paisagem que a rodeia. Ao
fim da tarde, regresso a Ponta Delgada. O jantar com bebidas
incluídas será servido no hotel. Alojamento.

3º DIA SÃO MIGUEL (VISITA) / TERCEIRA (PRAIA
DA VITÓRIA, RAMO GRANDE E COSTA NORTE)

Após o pequeno-almoço buffet, visita a pé ao centro da cidade, com destaque para: Mercado da Graça, Igreja de São
Pedro, Igreja Matriz de São Sebastião, Portas da Cidade, Sinagoga “Sahar Hassamain” (Portas do Céu) (entrada incluída),

exterior do Palácio da Conceição (Palácio da Presidência do
Governo Regional dos Açores). No final da visita transporte
privativo para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida em voo da SATA Air Açores, com destino ao aeroporto das
Lajes, na Ilha Terceira. Desembarque assistido pelo guia local
da Nortravel e início do circuito, em direção à cidade da Praia
da Vitória, onde será servido o almoço, com bebidas incluídas,
em restaurante local. Visita à cidade e miradouro panorâmico
sobre toda a zona. Passagem próxima da Base das Lajes e pelas
freguesias do Ramo Grande. Paragem nas Quatro Ribeiras, um
dos primeiros povoados da ilha, junto da sua Igreja e Império
do Espírito Santo (vistas exteriores). Na freguesia dos Biscoitos, poderá apreciar-se a zona vitivinícola (paragem na região
onde as vinhas crescem dentro de “curraletas”), bem como
nas piscinas naturais. Através das verdejantes pastagens do interior da ilha, passagem pela zona de ganadarias, “tentaderos”
e descida para a costa sul, em direção a Angra do Heroísmo.
Instalação no Hotel Caracol ****, ou similar, onde será servido o jantar com bebidas incluídas. Alojamento.
*Quando alguma visita não for possível, por encerramento do(s) monumento(s), será – sempre que possível – substituída por outra, de
acordo com informações prestadas localmente pelo guia.

4º DIA TERCEIRA (ANGRA DO HEROÍSMO E
CENTRO DA ILHA)

Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, visita a pé a Angra do Heroísmo, cidade Património Mundial da UNESCO,
nomeadamente*: Câmara Municipal de Angra do Heroísmo,
Jardim Duque da Terceira; Palácio dos Capitães-Generais (entrada incluída) e Sé Catedral dos Açores (entrada incluída).
De autocarro, subida ao Monte Brasil, rodeado pelas muralhas
do Forte de São João Batista para vista panorâmica da cidade
de Angra. A visita prossegue com passagem pelas localidades
da Serretinha, Porto Judeu, baía da Salga e Vila de São Sebastião. Almoço com bebidas incluídas em restaurante típico. De
tarde, visita à Igreja de São Sebastião e Império do Espírito Santo (exterior). No interior da ilha, subida à Serra do Cume, com
vista para o inesperado Vale da Achada, a “manta de retalhos”
que é a maior planície dos Açores; continuação pelo interior
da Caldeira Guilherme Moniz, com possibilidade de visita (opcional, não incluída) ao Algar do Carvão (chaminé de vulcão, a
que se acede descendo mais de 200 degraus)**. Seguindo em
direção à costa oeste da ilha, na freguesia das Cinco Ribeiras,
paragem na Fábrica do Queijo Vaquinha, onde se produz o
queijo curado mais antigo da ilha. Regresso ao hotel, passando pela freguesia piscatória de São Mateus e zona das antigas
Quintas da Laranja, de São Carlos. Jantar com bebidas incluídas e alojamento no hotel.
*Quando alguma visita não for possível, por coincidir com feriado ou
encerramento do(s) monumento(s), o guia proporá, dentro do possível, visitas alternativas.
**Apenas nas partidas em que seja possível. No horário de inverno,
o Algar do Carvão encerra às terças, quintas, sábados e domingos.

5º DIA TERCEIRA / PORTO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar localmente, transporte privativo ao aeroporto. Formalidades de
embarque e partida em voo regular direto da Azores Airlines,
com destino ao Porto. FIM DA VIAGEM.

O diferencial deste circuito

•
•
•

PONTA DELGADA
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Bebidas incluídas a todas as refeições.
Almoço de “Cozido das Furnas” em S. Miguel.
Visita da queijaria Vaquinha, onde se produz o queijo
curado mais antigo da Ilha Terceira.

ANGRA DO
HEROÍSMO

TERCEIRA
S. MIGUEL
SETE CIDADES
LAGOA FOGO
FURNAS

PONTA
DELGADA

DATAS DE PARTIDA garantidas
MARÇO

30

Abril

6 13 20 27

Maio

4 11 18 25

Junho

1

Julho

6 13 20 27

Agosto

3 10 17 24 31

Setembro

7 14 21 28

Outubro

5 12 19

8 15 22 29

PREÇO POR PESSOA
DATAS
MAR + 13ABR +
MAI + 31AGO + SET
6ABR + JUN + JUL +
3, 10, 17 E 24AGO

DUPLO

INDIVIDUAL

criança

€ 835

€ 975

€ 575

€ 855

€ 1.015

€ 595

20 E 27ABR + OUT

€ 795

€ 905

€ 555

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 35 (voos diretos), sujeito a alteração. Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

O PREÇO INCLUI
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passagem aérea, classe económica, para os percursos indicados,
em voos regulares da Azores Airlines do Porto, com direito ao
transporte de 1 peça de bagagem até 23 kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Circuito em autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
Acompanhamento de experientes guias locais em todas as visitas
mencionadas no itinerário;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet;
7 Refeições indicadas no itinerário com bebidas incluídas (vinho
da casa, sumos, água mineral e café);
Todas as entradas de acordo com o itinerário;
Seguro Viagens Portugal - capital de € 30.000*;
Taxas hoteleiras de turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 35 (voos diretos).

* Seguros complementares pág. 130

PARTIDAs GARANTIDAs

VIAGEM EM GRUPO COM GUIA PRIVATIVO

CIRCUITO SÃO MIGUEL
E TERCEIRA

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO

circuito

conforme itinerário

exclusivo
NORTRAVEL

LAGOA SETE CIDADES • LAGOA DO FOGO • LAGOA DAS FURNAS • PONTA DELGADA • INTERIOR DA TERCEIRA •
ANGRA DO HEROÍSMO

5

6

DIAS

VISITAS

9

4

REFEIÇÕES p.a.buffet

Partidas DE LISBOA
1º DIA LISBOA / SÃO MIGUEL (SETE CIDADES,
COSTA SUDOESTE)

Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida para as
formalidades de embarque. Partida em voo regular direto da
Azores Airlines com destino ao aeroporto de Ponta Delgada,
na Ilha de São Miguel. Desembarque assistido pelo guia local
da Nortravel e início circuito: subida ao maciço montanhoso
das Sete Cidades, com paragem nos miradouros do Pico de
Carvão Vista do Rei (de onde se observa a Lagoa Azul e Verde). Descida a base da “caldeira” que envolve a lagoa, para
se visitar a Lagoa de Santiago e a freguesia das Sete Cidades.
Continuação até ao Miradouro do Escalvado (do extremo ocidental da ilha, com as fajãs lávicas de Mosteiros e Ferraria).
Pela costa sudoeste da ilha, passagem pelas freguesias rurais
do concelho de Ponta Delgada, até à Fajã de Baixo, para visita
a uma plantação de ananases em estufa. Já em Ponta Delgada,
paragem no Campo de São Francisco e Igreja de Nossa Senhora da Esperança, onde se encontra a imagem do Santo Cristo.
A visita termina no Hotel São Miguel Park ****, ou similar,
onde será servido o almoço com bebidas incluídas. Resto da
tarde livre para atividades de caráter pessoal ou participação
em atividades opcionais, como observação de Baleias e Golfinhos, nadar com Golfinhos. Jantar com bebidas incluídas e
alojamento no hotel.

2º DIA SÃO MIGUEL (LAGOA DO FOGO E
FURNAS, COM ALMOÇO DE “COZIDO”)

Pequeno-almoço buffet. Início da visita de dia inteiro: paragem
na primeira capital da ilha, Vila Franca do Campo, com tempo
livre na marina; continuação até às Furnas, para visita às “Caldeiras”(Fumarolas das Furnas) – fenómeno vulcânico com
caraterísticas únicas – e ao romântico parque Terra Nostra
(com possibilidade alternativa de banho na piscina termal de
águas férreas, a mais de 30 graus); Lagoa das Furnas, de cujas
margens será retirado, dos buracos no solo, o “Cozido”. Almoço de “Cozido das Furnas”, com bebidas incluídas, servido
no Restaurante Casino do Hotel Terra Nostra. De tarde, subida
ao Miradouro do Pico do Ferro, para uma panorâmica de toda
a zona. Passagem pelas únicas plantações de chá da Europa,
com visita a uma fábrica e prova de chás Pekoe, Orange Pekoe e Verde. Visita ainda à cidade nortenha da Ribeira Grande,
para contacto com arquitetura de influência barroca e prova
dos licores tradicionais, no stand da fábrica. Na Serra de Água
do Pau, paragem na “Caldeira Velha” (entrada incluída) e no
miradouro sobre a Lagoa do Fogo e paisagem que a rodeia. Ao
fim da tarde, regresso a Ponta Delgada. O jantar com bebidas
incluídas será servido no hotel. Alojamento.

3º DIA SÃO MIGUEL (VISITA) / TERCEIRA

Após o pequeno-almoço buffet no hotel, visita a pé ao centro de Ponta Delgada, com destaque para: Mercado da Graça,
Igreja de São Pedro, Igreja Matriz de São Sebastião, Portas da
Cidade, Sinagoga “Sahar Hassamain” (Portas do Ceu) (entrada incluída), exterior do Palácio da Conceição (Palácio da

ANGRA DO
HEROÍSMO

Presidência do Governo Regional dos Açores). O almoço com
bebidas incluídas será servido em restaurante local. Tarde livre.
Em hora a combinar, transporte privativo para o aeroporto.
Formalidades de embarque e partida, em voo SATA Air Acores, com destino à ilha da Terceira. Chegada e receção pelo
guia local da Nortravel. Transporte privativo ao Hotel Caracol
****, ou similar onde será servido o jantar com bebidas
incluídas. Alojamento.

TERCEIRA
S. MIGUEL
SETE CIDADES
LAGOA FOGO
FURNAS

PONTA
DELGADA

4º DIA TERCEIRA (ANGRA DO HEROÍSMO E
CENTRO DA ILHA)

Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, visita a pé a Angra do Heroísmo, cidade Património Mundial da UNESCO,
nomeadamente*: Palácio dos Capitães-Generais (entrada
incluída), Jardim Duque da Terceira, Sé Catedral dos Açores
(entrada incluída) e Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.
De autocarro, subida ao Monte Brasil, rodeado pelas muralhas
do Forte de São João Baptista para vista panorâmica sobre a
cidade de Angra. A visita prossegue com passagem pelas localidades da Serretinha, Porto Judeu, baía da Salga e Vila de
São Sebastião. Almoço com bebidas incluídas em restaurante
típico. De tarde, visita à Igreja de São Sebastião e Império do
Espírito Santo (exterior). No interior da ilha, subida à Serra do
Cume, com vista para o inesperado Vale da Achada, a “manta
de retalhos” que é a maior planície dos Acores, e continuação
pelo interior da Caldeira Guilherme Moniz, com possibilidade
de visita (opcional, não incluída) ao Algar do Carvão (chaminé
de vulcão, a que se acede descendo mais de 200 degraus)**.
Seguindo em direção à costa oeste da ilha, na freguesia das
Cinco Ribeiras, paragem na Fábrica do Queijo Vaquinha, onde
se produz o queijo curado mais antigo da ilha. Regresso ao hotel, passando pela freguesia piscatória de São Mateus e zona
das antigas Quintas da Laranja, de São Carlos. Jantar com bebidas incluídas e alojamento no hotel.
*Quando alguma visita não for possível, por coincidir com feriado ou
encerramento do(s) monumento(s), o guia proporá, dentro do possível, visitas alternativas.
**Apenas nas partidas em que seja possível. No horário de inverno,
o Algar do Carvão encerra às terças, quintas, sábados e domingos.

5º DIA TERCEIRA (RAMO GRANDE, COSTA NORTE
E PRAIA DA VITÓRIA) / LISBOA

Pequeno-almoço buffet no hotel. Manhã livre para atividades
de caráter pessoal ou participação em atividades opcionais
ou então usufruir das áreas sociais do hotel. O almoço com
bebidas incluídas será servido em restaurante local. De tarde,
início do circuito pelo interior da ilha, passagem pela zona de
ganadarias e “tentaderos” e descida para a costa até à costa
norte. Na freguesia dos Biscoitos, poderá apreciar-se a zona
vitivinícola (onde as vinhas crescem dentro de “curraletas”),
bem como as piscinas naturais. Paragem nas Quatro Ribeiras,
junto da sua Igreja e Império do Espírito Santo (vistas exteriores). Passagem pelas freguesias do Ramo Grande e junto à
base da Lajes, até à cidade da Praia da Vitória para uma breve
visita, com paragem no miradouro panorâmico sobre a cidade.
A visita termina no aeroporto das Lajes para as formalidades
de embarque. Partida em voo regular da Azores Airlines com
destino Lisboa. FIM DA VIAGEM

O diferencial deste circuito
•
•
•

DATAS DE PARTIDA garantidas
Abril

1

8 15 22 29

Maio

6 13 20 27

Junho

3

9 17 24

Julho

1

8 15 22 29

Agosto

5 12 19 26

Setembro

2

Outubro

7 14 21

9 16 23 30

As partidas de 3Jun a 23Set terão um itinerário diferente e
apenas 8 refeições, garantindo integralmente todas as visitas programadas. Consulte o itinerário detalhado em www.
nortravel.pt

PREÇO POR PESSOA
DATAS
1 E 8ABR + MAI +
2, 9, 16 E 23SET
15, 22 E 29ABR +
30SET + OUT

DUPLO

INDIVIDUAL

€ 865

€ 1.015

€ 835

€ 975

JUN + JUL + AGO

€ 885

€ 1.045

criança

€ 585
€ 575

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 35 (voos diretos), sujeito a alteração. Preço da criança (2-11 anos), compartilhando quarto com dois adultos.

O PREÇO INCLUI
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passagem aérea, classe económica, para os percursos indicados,
em voos regulares da Azores Airlines, com direito ao transporte de
1 peça de bagagem até 23kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Circuito em autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
Acompanhamento de experientes guias locais em todas as visitas
mencionadas no itinerário;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet;
9 Ou 8 refeições indicadas no itinerário com bebidas incluídas (vinho da casa, sumos, água mineral e café);
Todas as entradas de acordo com o itinerário;
Seguro Viagens Portugal - capital de € 30.000*;
Taxas hoteleiras de turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 35 (voos diretos).

* Seguros complementares pág. 130

Bebidas incluídas a todas as refeições.
Almoço de “Cozido das Furnas” em S. Miguel.
Visita da queijaria Vaquinha, onde se produz o queijo
curado mais antigo da Ilha Terceira.

TERCEIRA

portugal

Nortravel Operador de Confiança

17

VIAGEM EM GRUPO COM GUIA PRIVATIVO

CIRCUITO
TESOUROS DO ATLÂNTICO

circuito

exclusivo
NORTRAVEL

SANTA MARIA, SÃO MIGUEL, GRACIOSA E TERCEIRA
VILA DO PORTO • INTERIOR DA ILHA • LAGOA DAS SETE CIDADES • LAGOA DO FOGO • LAGOA DAS FURNAS • NORDESTE • MUSEU DA GRACIOSA • FURNA DO ENXOFRE • CALDEIRINHA
• INTERIOR DA TERCEIRA • ANGRA DO HEROÍSMO
1º DIA LISBOA / SANTA MARIA

Comparência no aeroporto 2 horas antes da saída para as
formalidades de embarque. Partida em voo regular direto da
Azores Airlines, com destino ao aeroporto de Santa Maria.
Chegada e desembarque assistido pelo guia Nortravel que
acompanha a primeira parte da viagem e transporte privado
ao Hotel Colombo ****, ou similar. Jantar com bebidas
incluídas, no hotel. Alojamento

2º DIA SANTA MARIA (VISITA) / SÃO MIGUEL

Pequeno-almoço no hotel. Circuito de dia inteiro à ilha, que
inclui o almoço com bebidas incluídas em restaurante local,
durante o percurso. Da visita destacamos: Anjos, local de paragem de Cristóvão Colombo, no regresso da sua viagem de
descoberta da América; miradouros sobre as paisagens da
“ilha dourada” incluindo a fotogénica baía de São Lourenço;
Santo Espírito, como visita Igreja de Nossa Senhora da Purificação com ornamentação barroca em pedra de cantaria e
Museu de Santa Maria (entrada); a Praia Formosa, talvez a
mais famosa praia dos Açores, com tempo livre e possibilidade de banho de mar; subida ao Pico Alto, para uma panorâmica de quase 360ª sobre toda a ilha*. Visita a pé ao centro
de Vila do Porto, nomeadamente o antigo convento franciscano, a Igreja Matriz, o Centro de Interpretação “Adalberto
Pombo” (entrada incluída) e Forte de São Brás (exterior).
Em hora a combinar, transporte privado ao aeroporto para
formalidades de embarque. Partida, em voo SATA Air Açores, com destino ao aeroporto de Ponta Delgada, na ilha de
São Miguel. Chegada e transporte imediato ao Hotel São Miguel Park ****, ou similar. Jantar com bebidas incluídas
no hotel e alojamento.
*Sempre que as condições climáticas o permitirem.

3º DIA SÃO MIGUEL (SETE CIDADES, RIBEIRA
GRANDE E LAGOA DO FOGO)

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar, partida em direção ao maciço montanhoso das Sete Cidades. Paragem nos miradouros do Pico de Carvão e Vista do Rei, de
onde se observa a Lagoa Azul e Verde. Descida à base da cratera para se visitar a Lagoa de Santiago e a freguesia das Sete
Cidades. Continuação até ao Miradouro do Escalvado, para
uma vista do extremo ocidental da ilha, nomeadamente Mosteiros e Ferraria. Contornando a ilha a noroeste, passagem
pela zona rural da Bretanha, até à Vila das Capelas, com vistas sobre um curioso troço de costa escarpada, nesta antiga
freguesia baleeira micaelense. No regresso a Ponta Delgada,
visita a uma plantação de ananases em estufa. Almoço com
bebidas incluídas em restaurante local. Em hora a combinar,
início do circuito, através das praias de São Roque e Pópulo,
bem como da cidade da Lagoa, em direção ao ponto mais
alto da Serra de Água do Pau. Paragem em miradouro sobre
a Lagoa do Fogo. Passagem junto às centrais geotérmicas e
visita ao monumento natural da Caldeira Velha (entrada incluída). Na cidade da Ribeira Grande, contacto com a arquitetura de influência barroca e prova dos licores tradicionais
da ilha no stand da fábrica produtora. Via zona piscatória de
Rabo de Peixe, regressamos a Ponta Delgada, para visita ao
Santuário do Santo Cristo. Jantar com bebidas incluídas, no
hotel. Alojamento.
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4º DIA SÃO MIGUEL (FURNAS COM ALMOÇO DE
COZIDO E NORDESTE)

Pequeno-almoço buffet. Em hora a informar localmente,
início da visita de dia inteiro, à parte oriental de São Miguel.
Travessia da ilha, de sul para norte, até às plantações de chá,
com visita a uma fábrica, e prova de chás Verde, Pekoe e
Orange Pekoe. Continuação pelo norte da ilha, visitando o
Parque Natural da Ribeira dos Caldeirões. Paragem na Vila de
Nordeste (breve caminhada pelo centro) e no Miradouro da
Ponta do Sossego. Passagem pela Vila da Povoação em direção às Furnas, com visita à Lagoa das Furnas, de cujas margens será retirado, de buracos no solo, o “Cozido”. Almoço
de “Cozido das Furnas” no Restaurante “Casino” do Hotel
Terra Nostra. De tarde, visita ao parque Terra Nostra, (com
possibilidade alternativa de banho na piscina termal de águas
férreas, a 30 – 38 graus) e às “Caldeiras” (Fumarolas das Furnas) – fenómeno vulcânico com caraterísticas únicas. Subida
ao miradouro do Pico do Ferro* e continuação até Vila Franca do Campo, primeira capital da ilha (breve paragem junto à
marina). Ao fim da tarde, regresso a Ponta Delgada. O jantar
com bebidas incluídas será servido no hotel.
*Quando as condições meteorológicas o permitam

5º DIA SÃO MIGUEL / GRACIOSA (VISITA À ILHA)

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar, transporte
privativo ao aeroporto de Ponta Delgada, para formalidades
de embarque e partida, em voo SATA Air Açores, com destino ao aeroporto da ilha Graciosa. Chegada e receção, pelo
guia que acompanha a segunda parte da viagem, início do
circuito à ilha: saída em direção à Vila de Santa Cruz, para
visita ao centro da Vila, nomeadamente: Igreja Matriz, com
os seus famosos painéis quinhentistas, praça central, com os
seus Paúis e posto de venda de artesanato. Continuação em
direção ao Monte de Nossa Sra. da Ajuda, seguindo-se a paragem na Zona Balnear do Barro Vermelho. No norte da ilha
visita ao miradouro do Farol da Ponta da Barca, passagem
por Vitória, subida à Caldeirinha, paragem no miradouro e
pequeno passeio a pé em redor do seu perímetro, passagem
pela freguesia de Guadalupe. Almoço com bebidas incluídas
no Hotel Graciosa. Após o almoço continuação em direção à
freguesia de São Mateus, antiga vila da Praia, paragem junto
aos seus conhecidos moinhos de vento e na fábrica das famosas “Queijadas da Graciosa”. Seguindo pela orla marítima,
visita à zona balnear e termal do Carapacho. Continuação em
direção à Caldeira, descida da Furna do Enxofre, a maior abóbada vulcânica da Europa* e ao seu centro de interpretação
(entrada incluída). Instalação no Hotel Graciosa ****,
ou similar. Jantar com bebidas incluídas e alojamento.
*A descida até ao fundo da gruta depende, sempre, dos níveis diários
de libertação de dióxido de carbono, monitorizados continuamente
no Centro de Interpretação.

6º DIA GRACIOSA / TERCEIRA (PRAIA DA
VITÓRIA, RAMO GRANDE E COSTA NORTE)

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar, visita
ao Museu da Graciosa (entrada incluída), após a visita transporte privativo em direção ao aeroporto para formalidades
de embarque. Partida, em voo SATA Air Açores, com destino ao aeroporto das Lajes, na ilha Terceira. Desembarque

e início do circuito, em direção à cidade da Praia da Vitória,
onde será servido o almoço com bebidas incluídas em restaurante local. Visita à cidade e miradouro panorâmico sobre
toda a zona. Passagem próxima da Base da Lajes e pelas freguesias do Ramo Grande. Paragem nas Quatro Ribeiras, um
dos primeiros povoados da ilha, junto da sua igreja e império
do Espírito Santo (vistas exteriores). Na freguesia dos Biscoitos, poderá apreciar-se a zona vitivinícola (onde as vinhas
crescem dentro de “curraletas”), bem como as piscinas naturais. Através das verdejantes pastagens do interior da ilha,
passagem pela zona de ganadarias e “tentadeiros” e descida
para a costa sul, em direção a Angra do Heroísmo. Instalação
no Hotel Caracol ****, ou similar. Jantar com bebidas
incluídas no hotel. Alojamento.

7º DIA TERCEIRA (ANGRA DO HEROÍSMO E
CENTRO DA ILHA)

Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, visita a pé a Angra do Heroísmo, cidade Património Mundial da UNESCO,
nomeadamente*: Palácio dos Capitães-Generais (entrada
incluída), Jardim Duque da Terceira, Sé Catedral dos Açores
(entrada incluída) e Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. De autocarro, subida ao Monte Brasil, rodeado pelas muralhas do Forte de São João Baptista para vista panorâmica
sobre a cidade de Angra. A visita prossegue com passagem
pelas localidades da Serretinha, Porto Judeu, baía da Salga
e Vila de São Sebastião. Almoço com bebidas incluídas em
restaurante típico. De tarde, visita à Igreja de São Sebastião
e Império do Espírito Santo (exterior). No interior da ilha,
subida à Serra do Cume, com vista para o inesperado Vale da
Achada, a “manta de retalhos” que é a maior planície dos Açores, e continuação pelo interior da Caldeira Guilherme Moniz,
com possibilidade de visita (opcional, não incluída) ao Algar
do Carvão (chaminé de vulcão, a que se acede descendo mais
de 200 degraus)**. Seguindo em direção à costa oeste da
ilha, na freguesia das Cinco Ribeiras, paragem na Fábrica do
Queijo Vaquinha, onde se produz o queijo curado mais antigo
da ilha. Regresso ao hotel, passando pela freguesia piscatória
de São Mateus e zona das antigas Quintas da Laranja, de São
Carlos. Jantar com bebidas incluídas e alojamento no hotel.
*Quando alguma visita não for possível, por coincidir com feriado ou
encerramento do(s) monumento(s), o guia proporá, dentro do possível, visitas alternativas.
**Apenas nas partidas em que seja possível. No horário de inverno,
o Algar do Carvão encerra às terças, quintas, sábados e domingos.

8º DIA TERCEIRA / LISBOA

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar, transporte ao aeroporto das Lajes. Formalidades de embarque e
partida em voo regular direto da Azores Airlines, com destino
a Lisboa. Chegada ao aeroporto Humberto Delgado. FIM DA
VIAGEM

O diferencial deste circuito
•
•
•
•

Bebidas incluídas a todas as refeições.
Visita da ilha de Santa Maria.
Almoço de “Cozido das Furnas” em S. Miguel.
Na ilha da Graciosa, descida da Furna do Enxofre, a
maior abóbada vulcânica da Europa.

PARTIDAs GARANTIDAs
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8

9

DIAS

VISITAS

13

7

REFEIÇÕES p.a.buffet

GRACIOSA
TERCEIRA
S. MIGUEL

STª MARIA

SANTA MARIA

DATAS DE PARTIDA garantidas
Junho

11 18

Julho

2 16 30

Agosto

6 13 20

Setembro

3 10

PREÇO POR PESSOA
DATAS

DUPLO

INDIVIDUAL

11JUN + SET

€ 1.295

€ 1.585

18JUN + JUL + AGO

€ 1.335

€ 1.625

criança

€ 845

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 55 (3 voos
inter-ilhas), sujeito a alteração. Preço da criança (2-11anos),
compartilhando quarto com dois adultos.

O PREÇO INCLUI
•

•
•

SÃO MIGUEL

•
•
•
•
•
•
•
•

Passagem aérea classe económica, para os percursos indicados,
em voos regulares da Azores Airlines de Lisboa, com direito ao
transporte de 1 peça de bagagem até 23 kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Circuito em autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
Acompanhamento de experientes guias locais em todas as visitas
mencionadas no itinerário;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet;
13 Refeições indicadas no itinerário com bebidas incluídas (vinho
da casa, sumos, água mineral e café);
Todas as entradas de acordo com o itinerário;
Seguro Viagens Portugal - capital de € 30.000*;
Taxas hoteleiras de turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 55 (3 voos inter-ilhas).

* Seguros complementares pág. 130

TERCEIRA

portugal

Nortravel Operador de Confiança
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VIAGEM EM GRUPO COM GUIA PRIVATIVO

CIRCUITO AÇORIANO

circuito

exclusivo

AÇORES MARAVILHOSO

NORTRAVEL

LAGOA DAS SETE CIDADES • VISITA AO PARQUE TERRA NOSTRA • VISITA FÁBRICA DE CHÁ GORREANA • LAGOA DAS FURNAS E FOGO • CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO VULCÃO
DOS CAPELINHOS • MUSEU DO VINHO E DOS BALEEIROS NA ILHA DO PICO • ANGRA DO HEROÍSMO

Partidas de Lisboa e porto
1º DIA LISBOA OU PORTO / SÃO MIGUEL (SETE
CIDADES E COSTA SUDOESTE) / TERCEIRA

Comparência no aeroporto 2 horas antes da saída para as
formalidades de embarque. Partida em voo regular direto da
Azores Airlines, com destino ao aeroporto de Ponta Delgada,
na Ilha de São Miguel. Desembarque assistido pelo guia Nortravel que acompanha toda a viagem e início do circuito. Subida ao maciço montanhoso das Sete Cidades, com paragem
nos miradouros do Pico de Carvão (vista das costas norte e
sul da ilha) e Vista do Rei (de onde se observa a Lagoa Azul
e Verde). Descida à base da “caldeira” que envolve a lagoa,
para se visitar a Lagoa de Santiago e a idílica freguesia das
Sete Cidades. Através da Estrada da Seara, saída da “caldeira”
e continuação até ao Miradouro do Escalvado, para uma vista
do extremo ocidental da ilha, nomeadamente das fajãs lávicas de Mosteiros e Ferraria. Continuação ao longo da costa
sudoeste da ilha, passando pelas freguesias rurais até à cidade de Ponta Delgada. Paragem no Campo de São Francisco
para visita ao Santuário do Santo Cristo, onde se realiza uma
importante manifestação religiosa do país. A visita termina
no aeroporto de Ponta Delgada para formalidades de trânsito e continuação em voo da SATA Air Açores, com destino ao
aeroporto das Lajes, na ilha Terceira. Chegada e transporte
privado ao Hotel Terceira Mar ****, ou similar, onde será
servido o jantar com bebidas incluídas. Alojamento.

2º DIA TERCEIRA (ANGRA DO HEROÍSMO, SUL E
CENTRO DA ILHA)

Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, visita a pé a
Angra do Heroísmo, cidade Património Mundial da UNESCO,
nomeadamente: Palácio dos Capitães Generais (entrada
incluída); Jardim Duque da Terceira, Sé Catedral dos
Açores (entrada incluída) e Câmara Municipal de Angra do
Heroísmo*. De autocarro, subida ao Monte Brasil, rodeado
pelas muralhas do Forte de São João Batista. Passagem pelas
localidades da Serretinha, Porto Judeu, baía da Salga e Vila
de São Sebastião (visita à Igreja e Império do Espírito Santo
(exterior). Almoço com bebidas incluídas em restaurante
típico. Continuação do circuito, pelo interior da ilha, subida à
Serra do Cume, com vista para o inesperado Vale da Achada,
a “manta de retalhos” que é a maior planície dos Açores;
continuação pelo interior da Caldeira Guilherme Moniz,
com possibilidade de visita (opcional, não incluída) ao Algar
do Carvão (chaminé de vulcão, a que se acede descendo
mais de 200 degraus)**. Regresso ao hotel, passando pela
freguesia piscatória de São Mateus e zona das antigas Quintas
da Laranja, de São Carlos. Jantar com bebidas incluídas em
restaurante local. Alojamento
*Quando alguma visita não for possível, por coincidir com feriado
ou encerramento do(s) monumento(s), o guia proporá, dentro do
possível, visitas alternativa
**O Algar do Carvão só abre ao público, às terças-feiras de março
a outubro.

3º DIA TERCEIRA (RAMO GRANDE, COSTA
NORTE E PRAIA DA VITÓRIA) / PICO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar, início do circuito: pelo interior da ilha, passagem pela zona de
ganadarias e “tentaderos” e descida para a costa até à costa
norte. Na freguesia dos Biscoitos, poderá apreciar-se a zona
vitivinícola (onde as vinhas crescem dentro de “curraletas”),
bem como as piscinas naturais. Paragem nas Quatro Ribeiras,
junto da sua igreja e Império do Espírito Santo (vistas exteriores). Passagem pelas freguesias do Ramo Grande, e junto
à base das Lajes, até à cidade da Praia da Vitória para uma
breve visita, com paragem no miradouro panorâmico sobre
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a cidade. O almoço com bebidas incluídas em restaurante
local. Saída com destino ao aeroporto das Lajes para as formalidades de embarque. Partida em voo da SATA Air Açores
com destino ao aeroporto do Pico. Chegada, desembarque
e transporte privado ao Hotel Caravelas ****, ou similar.
Breve visita ao centro da Vila da Madalena, nomeadamente á
Igreja de Santa Maria Madalena, com as suas talhas e interessantes azulejos setecentistas. Jantar com bebidas incluídas
em restaurante local. Alojamento.

4º DIA PICO / FAIAL (VISITA, INCLUINDO
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO VULCÃO DOS
CAPELINHOS) / PICO. ILHA DE SÃO JORGE EM
OPÇÃO.

Após o pequeno-almoço buffet no hotel, saída para o cais
da Madalena, para uma breve travessia marítima até a Ilha do
Faial. Chegada e início de visita de meio-dia à ilha do Faial,
nomeadamente: Miradouro de Nossa Senhora da Conceição,
com vista panorâmica para a Horta, a “cidade-mar” dos Açores; vistas para o famoso Vale dos Flamengos, paisagens de
verde, recortadas pelas sebes de hortênsias, nas bermas das
estradas e na divisão das pastagens; Caldeira; Vulcão dos Capelinhos: visita guiada exclusiva ao Centro de Interpretação
do Vulcão: visionamento de filme 3D sobre a “Formação da
Terra”, projeção holográfica sobre o vulcão, origens e natureza geológica das Ilhas dos Açores (entrada incluída – bilhete completo sem restrições). Visita a local de exposição
e venda de artesanato local. Na cidade da Horta breve visita
à Igreja de Nossa Senhora das Angústias e ao famoso “Peter Café Sport” e Marina. Almoço com bebidas incluídas em
original restaurante local. Resto do dia livre para atividades
opcionais (a pagar localmente e sempre que as condições
climáticas e disponibilidades de embarcações o permitam),
nomeadamente visita à ILHA DE SÃO JORGE, famosa pelas
suas fajãs e pelo queijo ali produzido*. Em hora a combinar,
transporte privado ao terminal da Horta, para nova travessia
de ferryboat até à ilha do Pico. O jantar com bebidas incluídas será servido em restaurante local. Alojamento.
*Os participantes nesta excursão opcional, terminam diretamente na
vila da Madalena do Pico, onde se juntam aos restantes participantes,
ao jantar.

5º DIA PICO (VISITA) / SÃO MIGUEL

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar localmente, início da visita de dia inteiro à ilha do Pico, com destaque para: Museu do Vinho (entrada incluída)*, com os seus
famosos dragoeiros (dracena draco)*; zona demarcada do
Verdelho,”, paisagem declarada Património da Humanidade
pela UNESCO; “Mistério de São João” (paragem); “Mistério
da Silveira” (passagem); Vila das Lajes. Almoço buffet com
bebidas incluídas em restaurante local. De tarde, visita ao
Museu dos Baleeiros (entrada incluída)*. Tempo para passeio no centro da vila, ou compras, nas várias lojas de artesanato de objetos em marfim e osso de baleia; travessia da
ilha, de sul a norte, passando ao lado da montanha do Pico,
Vila de São Roque do Pico, velho porto baleeiro; piscinas naturais das Poças; aldeia do Cachorro. A visita termina no aeroporto do Pico para as formalidades de embarque. Partida
em voo da SATA Air Açores com destino ao aeroporto de
Ponta Delgada. Chegada e transporte privativo ao Hotel Marina Atlântico ****, ou similar, onde será servido o jantar
com bebidas incluídas. Alojamento.
*Quando a visita coincidir com feriado ou outro dia de encerramento
dos museus previstos no programa, o guia proporá visitas alternativas, com entrada incluída.

6º DIA SÃO MIGUEL (RIBEIRA GRANDE,
CALDEIRA VELHA E LAGOA DO FOGO)

Pequeno-almoço buffet no hotel. Manhã livre para atividades de caráter pessoal ou participação em atividades opcionais, como Observação de Baleias e Golfinhos, nadar com
golfinhos ou outras*. O almoço com bebidas incluídas será
servido em restaurante local. Em hora a combinar, início
do circuito, através das praias de São Roque e Pópulo, bem
como da cidade da Lagoa, em direção ao ponto mais alto da
Serra de Água do Pau. Paragem em miradouro sobre a Lagoa do Fogo. Passagem junto às centrais geotérmicas e visita
ao monumento natural da Caldeira Velha (entrada incluída).
Na cidade da Ribeira Grande, contacto com a arquitetura de
influência barroca e prova dos licores tradicionais da ilha no
stand da fábrica produtora. Via zona piscatória de Rabo de
Peixe, deslocação até à Fajã de Baixo, para visita a uma plantação de ananases em estufa. Regresso ao hotel, onde será
servido jantar com bebidas incluídas. Alojamento.
*Informações sobre estas opções serão fornecidas localmente. Algumas estão sujeitas às condições atmosféricas ou a um mínimo de
participantes. O pagamento destas excursões é efetuado localmente.

7º DIA SÃO MIGUEL (NORDESTE E FURNAS, COM
ALMOÇO DE “COZIDO”)

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a informar localmente, início da visita de dia inteiro, à parte oriental de São
Miguel. Breve paragem em Vila Franca do Campo, primeira
capital da ilha e subida até ao Pico do Ferro (vista panorâmica para a caldeira das Furnas) *. Nas Furnas, visita ao romântico parque Terra Nostra, (com possibilidade alternativa
de banho na piscina termal de águas férreas, a mais de 30
graus); às “Caldeiras” (Fumarolas das Furnas) – fenómeno
vulcânico com caraterísticas únicas – e à Lagoa das Furnas,
de cujas margens será retirado, de buracos no solo, o “Cozido”. Almoço de “Cozido das Furnas” com bebidas incluídas, servido no restaurante do Hotel Terra Nostra. De tarde,
passagem pela Vila da Povoação, onde se iniciou o povoamento da ilha, e pelo concelho do Nordeste, com os seus
famosos jardins e cascatas. Paragem no Miradouro da Ponta
do Sossego, passagem na Vila de Nordeste e visita ao Parque
Natural da Ribeira dos Caldeirões. Ao fim da tarde, chegada
às plantações de chá, únicas na Europa, na zona da Gorreana
e Porto Formoso, com visita a uma fábrica e prova de chás
Verde, Pekoe e Orange Pekoe. Regresso a Ponta Delgada. O
jantar com bebidas incluídas será servido no hotel, seguido
de serão cultural, com música tradicional e contemporânea
açoriana. Alojamento.

8º DIA SÃO MIGUEL / LISBOA OU PORTO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar, transporte ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida em
voo regular direto da Azores Airlines com destino a Lisboa ou
Porto. FIM DA VIAGEM

O diferencial deste circuito
•
•
•

•

•

Bebidas incluídas a todas as refeições.
Almoço de “Cozido das Furnas”.
Visita da Gorreana, a única plantação de chá da
Europa.
Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos
no Faial.
Museu do Vinho e dos Baleeiros na Ilha do Pico.

PARTIDAs GARANTIDAs
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8

9

DIAS

VISITAS

13

7

REFEIÇÕES p.a.buffet

TERCEIRA
FAIAL

S. MIGUEL
PICO

faial

DATAS DE PARTIDA garantidas
De Lisboa e Porto
Abril

6 13 20 27

Maio

4 11 18 25

Junho

1

8 15 22 29

Julho

6 13

Setembro

14 21 28

Outubro

5 12 19

D0 Porto
Julho

20 27

agosto

3 10 17 24 31

Setembro

8

PREÇO POR PESSOA
DATAS
6 E 13ABR + MAI +
1 E 8JUN + 14, 21
E 28SET
pico

DUPLO

INDIVIDUAL

criança

€ 1.295

€ 1.605

€ 885

20 E 27ABR + OUT

€ 1.245

€ 1.535

€ 845

15, 22 E 29JUN +
JUL + AGO + 8SET

€ 1.335

€ 1.655

€ 865

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 45 (3 voos
inter-ilhas), sujeito a alteração. Preço da criança (2-11 anos),
compartilhando o quarto com dois adultos.

O PREÇO INCLUI
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Passagem aérea, classe económica, para os percursos indicados,
em voos regulares da Azores Airlines de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 23 kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Circuito em autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
Guia acompanhante privativo;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet;
13 Refeições indicadas no itinerário com bebidas incluídas (vinho
da casa, sumos, água mineral e café), uma delas com animação
cultural;
Todas as entradas de acordo com o itinerário;
Seguro Viagens Portugal - capital de € 30.000*;
Taxas hoteleiras de turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 45 (3 inter-ilhas).

* Seguros complementares pág. 130

SÃO MIGUEL

portugal

Nortravel Operador de Confiança
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VIAGEM EM GRUPO COM GUIA PRIVATIVO

CIRCUITO AÇORIANO

circuito

exclusivo
NORTRAVEL

AÇORES ENCANTADOR

LAGOA DAS SETE CIDADES • VISITA AO PARQUE TERRA NOSTRA • VISITA FÁBRICA DE CHÁ GORREANA • LAGOA DAS FURNAS E FOGO • CENTRO
DE INTERPRETAÇÃO DO VULCÃO DOS CAPELINHOS • ANGRA DO HEROÍSMO • MUSEU DO VINHO E DOS BALEEIROS NA ILHA DO PICO
1º DIA LISBOA / SÃO MIGUEL (SETE CIDADES E
COSTA SUDESTE)

Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida para as
formalidades de embarque. Partida em voo regular direto da
Azores Airlines com destino ao aeroporto de Ponta Delgada,
na ilha de São Miguel. Desembarque assistido pelo guia Nortravel que acompanha a viagem e início do circuito. Subida
ao maciço montanhoso das Sete Cidades, com paragem nos
miradouros do Pico de Carvão (vista das costas norte e sul
da ilha) e Vista do Rei (de onde se observa a Lagoa Azul e
Verde). Descida à base da “caldeira” que envolve a lagoa,
para se visitar a Lagoa de Santiago e a idílica freguesia das
Sete Cidades. Através da Estrada da Seara, saída da “caldeira”
e continuação até ao Miradouro do Escalvado, para uma vista
do extremo ocidental da ilha, nomeadamente das fajãs lávicas de Mosteiros e Ferraria. Continuação ao longo da costa
sudoeste da ilha, passando pelas freguesias rurais até à cidade de Ponta Delgada. Paragem no Campo de São Francisco
para visita ao Santuário do Santo Cristo, onde se realiza uma
importante manifestação religiosa do país. A visita termina
no Hotel Marina Atlântico ****, ou similar. O jantar com
bebidas incluídas, será servido no hotel. Alojamento.

2º DIA SÃO MIGUEL (NORDESTE E FURNAS, COM
ALMOÇO DE “COZIDO”)

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a informar localmente, início da visita de dia inteiro, à parte oriental de São
Miguel. Breve paragem em Vila Franca do Campo, primeira
capital da ilha e subida até ao Pico do Ferro (vista panorâmica para a caldeira das Furnas). Nas Furnas, visita ao romântico parque Terra Nostra, (com possibilidade alternativa
de banho na piscina termal de águas férreas, a mais de 30
graus); às “Caldeiras” (Fumarolas das Furnas) – fenómeno
vulcânico com caraterísticas únicas – e à Lagoa das Furnas,
de cujas margens será retirado, de buracos no solo, o “Cozido”. Almoço de “Cozido das Furnas”, com bebidas incluídas, servido no Restaurante “Casino” do Hotel Terra Nostra.
De tarde, passagem pela Vila da Povoação, onde se iniciou
o povoamento da ilha, e pelo concelho do Nordeste, com
os seus famosos jardins e cascatas. Paragem no Miradouro
da Ponta do Sossego, passagem pela Vila de Nordeste e visita ao Parque Natural da Ribeira dos Caldeirões. Ao fim da
tarde, chegada às plantações de chá, únicas na Europa, na
zona da Gorreana e Porto Formoso, com visita a uma fábrica
e prova de chás Verde, Pekoe e Orange Pekoe. Regresso a
Ponta Delgada. O jantar com bebidas incluídas será servido
no hotel, seguido de serão cultural, com música tradicional e
contemporânea açoriana. Alojamento.

3º DIA SÃO MIGUEL (RIBEIRA GRANDE,
CALDEIRA VELHA E LAGOA DO FOGO)

Pequeno-almoço buffet no hotel. Manhã livre para atividades
de caráter pessoal ou participação em atividades opcionais,
como observação de Baleias e Golfinhos, nadar com Golfinhos ou outras*. O almoço com bebidas incluídas será servido em restaurante local (São Pedro). Em hora a combinar,
início do circuito, através das praias de São Roque e Pópulo,
bem como da cidade da Lagoa, em direção ao ponto mais
alto da Serra de Água do Pau. Paragem em miradouro sobre
a Lagoa do Fogo. Passagem junto às centrais geotérmicas e
visita ao monumento natural da Caldeira Velha (entrada incluída). Na cidade da Ribeira Grande, contacto com a arqui-
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tetura de influência barroca e prova dos licores tradicionais
da ilha no stand da fábrica produtora. Via zona piscatória de
Rabo de Peixe, deslocação até à Fajã de Baixo, para visita a
uma plantação de ananases em estufa. Regresso ao hotel.
O jantar com bebidas incluídas será servido em restaurante
local. Alojamento.
*Informações sobre estas opções serão fornecidas localmente. Algumas estão sujeitas às condições atmosféricas ou a um mínimo de
participantes. O pagamento destas excursões é efetuado localmente.

4º DIA SÃO MIGUEL / TERCEIRA (PRAIA DA
VITÓRIA, RAMO GRANDE E COSTA NORTE)

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar localmente, transporte privativo ao aeroporto de Ponta Delgada.
Formalidades de embarque e partida em voo da SATA Air
Açores com destino ao aeroporto das Lajes, na ilha Terceira. Desembarque e início do circuito, em direção à cidade da
Praia da Vitória, onde será servido o almoço com bebidas
incluídas em restaurante local. Visita à cidade e miradouro
panorâmico sobre toda a zona. Passagem próxima da Base
das Lajes e pelas freguesias do Ramo Grande. Paragem nas
Quatro Ribeiras, um dos primeiros povoados da ilha, junto
da sua igreja e Império do Espírito Santo (vistas exteriores).
Na freguesia dos Biscoitos, poderá apreciar-se a zona vitivinícola (onde as vinhas crescem dentro de “curraletas”), bem
como as piscinas naturais. Através das verdejantes pastagens
do interior da ilha, passagem pela zona de ganadarias e “tentaderos” e descida para a costa sul, em direção a Angra do
Heroísmo. Instalação no Hotel Terceira Mar ****, ou
similar. Jantar com bebidas incluídas no hotel. Alojamento.

5º DIA TERCEIRA (ANGRA DO HEROÍSMO E
CENTRO DA ILHA)

Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, visita a pé a
Angra do Heroísmo, cidade Património Mundial da UNESCO,
nomeadamente*: Palácio dos Capitães-Generais (entrada
incluída); Jardim Duque da Terceira, Sé Catedral dos Açores
e Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. De autocarro,
subida ao Monte Brasil, rodeado pelas muralhas do Forte de
São João Batista. Passagem pelas localidades da Serretinha,
Porto Judeu, baía da Salga e Vila de São Sebastião (visita à
Igreja e Império do Espírito Santo (exterior). Almoço com
bebidas incluídas em restaurante típico. No interior da ilha,
subida à Serra do Cume, com vista para o inesperado Vale
da Achada, a “manta de retalhos” que é a maior planície dos
Açores; continuação pelo interior da Caldeira Guilherme Moniz, com possibilidade de visita (opcional, não incluída) ao
Algar do Carvão (chaminé de vulcão, a que se acede descendo mais de 200 degraus). Regresso ao hotel, passando pela
freguesia piscatória de São Mateus e zona das antigas Quintas da Laranja, de São Carlos. Jantar com bebidas incluídas
em restaurante local. Regresso ao hotel. Alojamento.

com destino à ilha do Faial. Desembarque e início imediato da
visita de meio-dia à ilha do Faial, nomeadamente: visita guiada
exclusiva ao Centro de Interpretação do Vulcão: visionamento de filme 3D sobre a “Formação da Terra”, projeção holográfica sobre o vulcão, origens e natureza geológica das Ilhas
dos Açores (entrada incluída – bilhete completo sem restrições). Paragem em local de exposição e venda de artesanato
local. Continuação pelo norte e interior da ilha, caraterizado
pelas paisagens de hortênsias, com paragem na “Caldeira”.
Com vistas para o famoso “Vale dos Flamengos”, continuação até ao miradouro de Nossa Senhora da Conceição, com
vista panorâmica para a Horta, a cidade—mar dos Açores.
Na Horta, breve visita à Marina e à Igreja de Nossa Senhora
das Angústias. Instalação no Hotel do Canal ****, ou similar. Almoço com bebidas incluídas em original restaurante
local. Resto da tarde livre para atividades opcionais (a pagar
localmente e sempre que as condições climáticas e disponibilidades de embarcações o permitam), nomeadamente visita
à ILHA DE SÃO JORGE, famosa pelas suas fajãs e pelo queijo
ali produzido. O jantar com bebidas incluídas será servido no
hotel. Alojamento.

7º DIA FAIAL – PICO (VISITA) – FAIAL

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar localmente, transporte ao terminal da Horta, para curta travessia
de ferryboat até à Vila da Madalena. Chegada e início imediato da visita de dia inteiro à Ilha do Pico, com destaque para:
Museu do Vinho (entrada incluída)*, com os seus famosos
dragoeiros (dracena draco)*; zona demarcada do Verdelho,”, paisagem declarada Património da Humanidade, pela
UNESCO; “Mistério de São João” (paragem); “Mistério da
Silveira” (passagem); Vila das Lajes. Almoço buffet com bebidas incluídas em restaurante local. De tarde, visita ao Museu dos Baleeiros (entrada incluída)*. Tempo para passeio
no centro da vila, ou compras, nas várias lojas de artesanato
de objetos em marfim e osso de baleia; travessia da ilha, de
sul a norte, passando ao lado da montanha do Pico, Vila de
São Roque do Pico, velho porto baleeiro; piscinas naturais
das Poças; aldeia do Cachorro. A visita termina no cais da
Madalena, onde tomaremos de novo o ferryboat para a Ilha
do Faial. Chegada e transporte ao hotel, onde será servido o
jantar com bebidas incluídas, seguido de uma visita ao famoso “Peter – Café Sport”. Alojamento.

8º DIA FAIAL / LISBOA

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar, transporte ao aeroporto da Horta. Formalidades de embarque e
partida em voo regular direto da Azores Airlines, com destino
a Lisboa. Chegada ao aeroporto Humberto Delgado. FIM DA
VIAGEM

*Quando alguma visita não for possível, por coincidir com feriado ou
encerramento do(s) monumento(s), o guia proporá, dentro do possível, visitas alternativas.

O diferencial deste circuito
•

6º DIA TERCEIRA / FAIAL (VISITA, INCLUINDO
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO VULCÃO DOS
CAPELINHOS)

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar localmente, transporte privativo ao aeroporto das Lajes. Formalidades de embarque e partida em voo da SATA Air Acores

•
•

•
•

Bebidas incluídas a todas as refeições.
Almoço de “Cozido das Furnas” em S. Miguel.
Visita da Gorreana, a única plantação de chá da
Europa em S. Miguel.
Visita do famoso “Peter - Café Sport” no Faial.
Museu do Vinho e dos Baleeiros na ilha do Pico.

PARTIDAs GARANTIDAs
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8

9

13

DIAS

VISITAS

7

REFEIÇÕES p.a.buffet

TERCEIRA
FAIAL

S. MIGUEL

PICO

faial

DATAS DE PARTIDA garantidas
Abril

5 12 26

Maio

10 17 24 31

Junho

7 14 21 28

Julho

5 12 19 26

AGOSTO

2

Setembro

6 13 20 27

Outubro

4 11

5

9 12 16 19 23 30

Nas datas sublinhadas o itinerário realiza-se no sentido inverso,
garantindo integralmente todas as visitas confirmadas e mais 1
refeição (14 no total). Consulte itinerário detalhado em www.
nortravel.pt.

PREÇO POR PESSOA
DATAS

pico

DUPLO

INDIVIDUAL

ABR + 27SET

€ 1.290

€ 1.590

MAI + JUN + 6, 13
E 20SET

€ 1.340

€ 1.710

JUL + AGO

€ 1.380

€ 1.740

OUT

€ 1.230

€ 1.490

criança

€ 850
€ 820

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 50 (2 voos
inter-ilhas), sujeitos a alteração. Preço de criança (2-11 anos)
compartilhando quarto com dois adultos.

O PREÇO INCLUI
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Passagem aérea, classe económica, para os percursos indicados,
em voos regulares da Azores Airlines de Lisboa com direito ao
transporte de 1 peça de bagagem até 23kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Circuito em autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
Guia acompanhante privativo;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet;
13 ou 14 Refeições, de acordo com a data escolhida, como indicadas no itinerário com bebidas incluídas (vinho da casa, sumos,
água e café), uma delas com animação cultural;
Todas as entradas de acordo com o itinerário;
Seguro Viagens Portugal - capital de € 30.000*;
Taxas hoteleiras de turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 50 (2 voos inter-ilhas).

* Seguros complementares pág. 130

são miguel

portugal

Nortravel Operador de Confiança
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VIAGEM EM GRUPO COM GUIA PRIVATIVO

VIVA A NATUREZA

circuito

exclusivo
NORTRAVEL

GRANDE CIRCUITO AÇORIANO

ILHA DE SÃO MIGUEL • ILHA DAS FLORES E EM OPÇÃO ILHA DO CORVO • ILHA DO FAIAL • ILHA DE SÃO JORGE • ILHA DO PICO
1º DIA LISBOA / SÃO MIGUEL (SETE CIDADES E
COSTA SUDOESTE)

Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida para
formalidades de embarque. Partida em voo regular da Azores Airlines com destino ao aeroporto de Ponta Delgada, na
Ilha de São Miguel. Desembarque assistido pelo guia Nortravel que acompanha a viagem e início do circuito. Subida ao
maciço montanhoso das Sete Cidades, com paragem nos
miradouros do Pico de Carvão Vista do Rei (de onde se observa a Lagoa Azul e Verde). Descida à base da “caldeira” que
envolve a lagoa, para se visitar a Lagoa de Santiago e a freguesia das Sete Cidades. Continuação até ao Miradouro do
Escalvado (do extremo ocidental da ilha, com as fajãs lávicas
de Mosteiros e Ferraria). Pela costa sudoeste da ilha, passagem pelas freguesias rurais do concelho de Ponta Delgada,
até à Fajã de Baixo, para visita a uma plantação de ananases
em estufa. Já em Ponta Delgada, paragem no Campo de São
Francisco para visita ao Santuário do Santo Cristo, onde se
realiza uma importante manifestação religiosa do país. A visita termina no Hotel São Miguel Park ****, ou similar,
onde será servido o almoço com bebidas incluídas. Resto da
tarde livre para atividades de caráter pessoal. Jantar com bebidas incluídas e alojamento no hotel.

2º DIA SÃO MIGUEL (FURNAS, COM ALMOÇO
DE “COZIDO”, CALDEIRA VELHA E LAGOA DO
FOGO)

Após o pequeno-almoço buffet, início da visita de dia inteiro.
Paragem na primeira capital da ilha, Vila Franca do Campo,
com tempo para passear pelo centro ou na marina. Continuação até às Furnas, para visita às “Caldeiras” (Fumarolas
das Furnas) e ao romântico parque Terra Nostra (com possibilidade alternativa de banho na piscina termal de águas férreas, a mais de 30 graus). Deslocação até à bucólica Lagoa
das Furnas, de cujas margens será retirado, dos buracos no
solo, o “Cozido”. Almoço de “Cozido das Furnas”, servido
no restaurante “Casino” do Hotel Terra Nostra, com bebidas
incluídas. Subida ao Miradouro do Pico do Ferro, para uma
panorâmica de toda a zona. Passagem pelas plantações de
chá com visita a uma fábrica e prova de chás Pekoe, Orange
pekoe e verde. Visita à cidade nortenha da Ribeira Grande,
para contacto com a arquitetura de influência barroca, incluindo prova de licores. Na Serra de Água do Pau, paragens
na “Caldeira Velha” (entrada incluída) e miradouro sobre a
Lagoa do Fogo e paisagem que a rodeia. Ao fim da tarde, regresso a Ponta Delgada. O jantar com bebidas incluídas será
servido no hotel. Alojamento.

3º DIA SÃO MIGUEL (VISITA) / FLORES

Pequeno-almoço buffet no hotel. Breve visita a pé à cidade
de Ponta Delgada: “Portas do Mar”, Igreja de São Pedro,
Mercado da Graça, Portas da Cidade, Igreja Matriz de São Sebastião, Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Paroquial de
São José). O almoço com bebidas incluídas será servido em
restaurante local. Em hora a informar localmente transporte
para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida em
voo regular da SATA Air Açores, com destino à Ilha das Flores. Chegada e transporte privativo para o Hotel Servi-Flor
***, ou similar. Visita do Museu do Boqueirão, instalado
na antiga fábrica baleeira da ilha (entrada incluída), seguido
de um breve passeio a pé pela vila de Santa Cruz das Flores.
O jantar com bebidas incluídas será servido no hotel. Alojamento.

4º DIA FLORES (VISITA) / OPCIONAL AO CORVO

Após o pequeno-almoço buffet no hotel, saída para visita de
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meio-dia. Tomamos a direção norte da ilha, ao longo da costa, e com vistas panorâmicas para a vizinha ilha do Corvo até
ao miradouro sobre Ponta Delgada, através da maior mancha de cedro-do-mato do arquipélago. Já pelo interior da
ilha prosseguimos este circuito panorâmico, verdejante e de
relevo muito acidentado, com “picos”, “morros”, “lombas”,
e lagoas, com paragem nos miradouros das Lagoas Seca e
Branca, Negra e Comprida e Rasa e Funda. Visita à Fajã Grande (fronteira ocidental da Europa) uma zona balnear idílica
emoldurada por grandes escarpas e cascatas. Pequena caminhada até à cascata do “Poço do Bacalhau”, numa genuína
interação com a natureza. Em direção ao lado nascente da
ilha, paragem no Miradouro no Pontal (visão sobre múltiplas
cascatas formadas a centenas de metros de altura) e paragem junto da Rocha dos Bordões (ex líbris paisagístico da
ilha, este curioso e raro fenómeno geológico resulta do arrefecimento rápido da lava). Na Vila das Lajes visita à Igreja
e Forte de Nossa Senhora do Rosário. Almoço com bebidas
incluídas em restaurante local. Tarde livre para atividades de
caráter pessoal, ou participação em excursão opcional à Ilha
do Corvo, considerada pela UNESCO reserva da biosfera e
onde se encontra “a mais remota aldeia da Europa”: a Ilha do
Corvo é constituída por um único vulcão, conta cerca de 450
habitantes, que residem na povoação de Vila Nova. A cratera de colapso da ilha, chamada “Caldeirão”, é para muitos a
mais imponente dos Açores, sendo o acesso feito em carrinhas. (esta excursão é paga localmente e fica dependente
de um número mínimo de participantes, bem como das condições atmosféricas e estado o mar). Jantar com bebidas
incluídas no hotel e alojamento.

5º DIA FLORES / FAIAL (VISITA, INCLUINDO
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO VULCÃO DOS
CAPELINHOS) / PICO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a informar localmente, transporte para o Aeroporto das Flores e partida, em
voo SATA Air Açores, com destino à Ilha do Faial. Chegada,
transfere ao centro da cidade da Horta, onde será servido o
almoço com bebidas incluídas em restaurante local. Após o
almoço visita à ilha do Faial, nomeadamente: Miradouro de
Nossa Senhora da Conceição, situado na Ponta da Espalamaca, com vista panorâmica para a Horta; vistas para o famoso
Vale dos Flamengos; paisagens de verde, recortadas pelas
sebes de hortênsias, nas bermas das estradas e na divisão das
pastagens; Caldeira; Vulcão dos Capelinhos. Visita guiada exclusiva ao Centro de Interpretação do Vulcão: visionamento
de filme 3D sobre a “Formação da Terra”, projeção holográfica sobre o vulcão, origens e natureza geológica das Ilhas dos
Açores (entrada incluída – bilhete completo sem restrições).
Visita a local de exposição e venda de artesanato local. Breve
visita a pé ao famoso “Peter Café Sport” e á Marina da Horta.
Transporte para o cais da Horta, para uma breve travessia
marítima até à Ilha do Pico. Chegada e instalação no Hotel
Caravelas ****, ou similar. O jantar com bebidas incluídas será servido num restaurante local. Alojamento.

6º DIA PICO / SÃO JORGE (VISITA) / PICO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar, saída
para o Terminal Marítimo da Madalena, para agradável travessia de ferryboat até à Vila das Velas, na Ilha de São Jorge.
Início da visita de dia inteiro, percorrendo todas as principais
atrações da ilha*: Parque Natural das Sete Fontes, na zona
ocidental, com pequena caminhada; União das Cooperativas
produtoras de queijo “Queijo da Ilha” e “Queijo São Jorge”,
local de produção, cura, certificação e exportação deste conhecido produto (visita guiada a toda a zona de produção

e prova de queijos e vinhos regionais) (entrada incluída);
miradouros sobre a dramática costa norte e as “fajãs”, planícies costeiras, algumas com clima tropical. Num dos mais
extraordinários caminhos da ilha, descida à famosa fajã dos
Vimes, onde se encontram, ainda que em reduzida escala,
exóticas plantações de café e se produz as celebradas “colchas de ponto alto”. Almoço buffet com bebidas incluídas
em restaurante local. De tarde, breve visita à Vila da Calheta;
Igreja de Santa Bárbara, na freguesia das Manadas, declarado
monumento nacional; Urzelina, com antiga torre de igreja,
sobrevivente a uma erupção vulcânica no século XIX e o seu
antigo porto da laranja; Cooperativa de Artesanato local, na
Ribeira do Nabo, onde se destacam rendas, bordados e trabalhos no tear. Pequeno passeio a pé guiado pelo centro da
Vila de Velas, seguido de tempo livre (possibilidade banho
de mar nas piscinas naturais). Jantar, com bebidas incluídas,
em restaurante local. Regresso em ferry à Ilha do Pico e alojamento.

7º DIA PICO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Manhã livre para atividades
de caráter pessoal, ou participar em atividades opcionais
(a pagar localmente e sempre que as condições climáticas
e disponibilidades de embarcações o permitam), como
observação de Baleias e Golfinhos. O almoço com bebidas
incluídas será servido em restaurante local. De tarde, visita
à Igreja Matriz de Santa Maria Madalena e passeio a pé pela
zona vitivinícola, classificada pela UNESCO como Património
Mundial, até ao Museu do Vinho, com os seus famosos dragoeiros (entrada incluída). Possibilidade de banho de mar
nas piscinas naturais de lava (a 1,2 Km do hotel). O jantar
com bebidas incluídas será servido em restaurante local. Alojamento.

8º DIA PICO (VISITA) / LISBOA

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar localmente, início da visita de dia inteiro à ilha do Pico, com
destaque para: zona demarcada do Verdelho, “Mistério de
São João” (paragem); “Mistério da Silveira” (passagem);
Vila das Lajes. Almoço buffet com bebidas incluídas em restaurante local. De tarde, visita ao Centro de Artes e Ciências
do Mar, antiga fábrica da baleia SIBIL, convertida em museu
industrial (entrada incluída). Tempo para passeio no centro
da vila, ou compras, nas várias lojas de artesanato de objetos
em marfim e osso de baleia. Travessia da ilha, de sul a norte,
passando ao lado da montanha do Pico, Vila de São Roque
do Pico, velho porto baleeiro, piscinas naturais das Poças,
aldeia do Cachorro. A visita termina no aeroporto do Pico.
Formalidades de embarque e partida em voo regular direto
da Azores Airlines com destino a Lisboa. Chegada ao Aeroporto Humberto Delgado. FIM DA VIAGEM.
*Quando a visita coincidir com feriado ou outro dia de encerramento
dos museus previstos no programa, o guia proporá visitas alternativas, com entrada incluída.

O diferencial deste circuito
•
•

•

•
•

Bebidas incluídas a todas as refeições
Na ilha das Flores visita da Fajã Grande, a fronteira
ocidental da Europa
Visita de queijaria e prova do mais famoso queijo dos
Açores, da ilha de S. Jorge
Museu do Vinho e dos Baleeiros na ilha do Pico
Almoço de “Cozido das Furnas” em S. Miguel

PARTIDAs GARANTIDAs
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8

9

DIAS

VISITAS

15

7

REFEIÇÕES p.a.buffet

FLORES
S. JORGE
FAIAL
S. MIGUEL

PICO

faial

DATAS DE PARTIDA garantidas
Julho

1 15

agosto

5 12 19

Setembro

2

PREÇO POR PESSOA
DATAS
Todas as datas
de partida

DUPLO

INDIVIDUAL

criança

€ 1.375

€ 1.655

€ 955

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 55 (2 voos
inter-ilhas), sujeito a alteração. Preço da criança (2-11 anos),
compartilhando o quarto com dois adultos.

nota
•

As visitas a Museus e outros monumentos não se realizam quando coincidirem com os respetivos dias de encerramento. Nestas
ocasiões, sempre que possível, o guia Nortravel proporá visitas
alternativas.

O PREÇO INCLUI
•

FLORES

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passagem aérea, classe económica, para os percursos indicados,
em voos regulares da Azores Airlines com direito ao transporte de
1 peça de bagagem até 23 kg;
Acompanhamento de experiente guia local em todas as visitas
mencionadas no itinerário, desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
Transferes em todas as ilhas, conforme o descritivo;
Alojamento nos hotéis indicados ou similars;
Todos os pequenos-almoços buffet;
15 Refeições indicadas no itinerário com bebidas incluídas (vinho
da casa, sumos, água mineral e café);
Travessia em ferryboat nos seguintes trajetos: Horta / Pico e Pico
/ S. Jorge / Pico;
Todas as entradas de acordo com o itinerário;
Seguro Viagens Portugal - capital de € 30.000*;
Taxas hoteleiras de turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 55 (2 voos inter-ilhas).

* Seguros complementares pág. 130

pico

portugal

Nortravel Operador de Confiança
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PARTIDAs GARANTIDAs

VIAGEM EM GRUPO COM GUIA PRIVATIVO

FAIAL E PICO AS ILHAS DO CANAL
ILHA DO FAIAL, ILHA DO PICO E EM OPÇÃO ILHA DE SÃO JORGE
1º DIA LISBOA / FAIAL (VISITA)

Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida para
formalidades de embarque. Partida em voo regular direto da
Azores Airlines, com destino ao aeroporto da Horta, na ilha
do Faial. Desembarque assistido pelo guia local Nortravel e
transporte privativo em autocarro de turismo ao Hotel Canal
****, ou similar. Saída para breve passeio a pé na cidade
da Horta, com destaque para: o famoso “Peter Café Sport”,
Rua Cônsul Dabney, Casa Manuel De Arriaga e Museu da Horta (entradas incluídas), Igreja Matriz e a Marina da Horta. O
almoço com bebidas incluídas será servido em original restaurante local. Resto da tarde livre para atividades de caráter
pessoal ou participar em atividades opcionais (a pagar localmente). Jantar com bebidas incluídas, será servido no hotel
e alojamento.

2º DIA FAIAL / PICO (VISITA) / FAIAL

Após o pequeno-almoço buffet no hotel, saída para o cais da
Horta, para curta viagem de ferry no “Canal” imortalizado por
Vitorino Nemésio, até à cidade da Madalena, na Ilha do Pico.
Chegada e início de visita de dia inteiro à ilha, com guia. Da
visita destaque para: o Cachorro – zona de adegas inseridas
numa área de “Mistério”; Vila de São Roque do Pico, velho porto baleeiro, piscinas naturais das Poças; travessia da ilha, de
norte a sul, passando ao lado da montanha do Pico, o ponto
mais alto do país e Vila das Lajes. Almoço buffet com bebidas
incluídas em restaurante local. De tarde, visita ao Museu dos
Baleeiros (entrada incluída)*. Tempo para passeios no centro
da vila. Passagem pelo Mistério da Silveira e paragem no Mistério de São João, parcialmente convertido em parque florestal
de recreio; e na zona demarcada do Verdelho, um extraordinário labirinto de muros e “currais de vinha”, paisagem declarada
Património da Humanidade, pela UNESCO. Visita ao Museu
do Vinho (entrada incluída)*, localizado no recinto onde se
encontra aquela que é considerada a maior concentração europeia de dragoeiros (dracena draco). Tempo Livre para visita
ao centro da Vila da Madalena, nomeadamente à Igreja de Santa Maria Madalena com os seus interessantes azulejos setecentistas e talhas douradas. A visita termina no cais da Madalena
onde tomaremos de regresso o ferry até à cidade da Horta.
Jantar com bebidas incluídas, servido no hotel. Alojamento.

circuito

CIRCUITO CLÁSSICO

exclusivo
NORTRAVEL

* Quando a visita coincidir com feriado ou outro dia de encerramento
dos museus previstos no programa, a visita será efetuada à antiga fábrica da baleia Sibil, nas Lajes do Pico, convertida em “Centro de Artes
e Ciências do Mar” (entrada incluída).

4

3

DIAS

VISITAS

5

3

REFEIÇÕES p.a.buffet

3º DIA FAIAL

Pequeno-almoço buffet no hotel. Dia totalmente livre para atividades de caráter pessoal, ou participar em atividades opcionais (a pagar localmente e sempre que as condições climáticas
e disponibilidades de embarcações o permitam), como visita à
Ilha de São Jorge, observação de Baleias e Golfinhos ou ainda
um passeio de barco para observação das grutas na costa sul
da ilha. O jantar com bebidas incluídas será servido no hotel.
Alojamento.

FAIAL
HORTA

PICO

4º DIA FAIAL (VISITA, INCLUINDO CENTRO DE
INTERPRETAÇÃO DO VULCÃO DOS CAPELINHOS)
/ LISBOA

Após o pequeno-almoço buffet no hotel, visita de meio-dia dia
à ilha do Faial, nomeadamente: Miradouro de Nossa Senhora
da Conceição; vistas para o famoso Vale dos Flamengos; Caldeira, principal cratera de colapso da ilha; Vulcão dos Capelinhos, que teve atividade eruptiva em 1957/58 e acrescentou
“terra nova” aos Açores. Visita guiada ao Centro de Interpretação do Vulcão: visionamento de filme 3D sobre a “Formação da Terra”, Exposição sobre Faróis dos Açores, projeção
holográfica sobre o vulcão, origens e natureza geológica das
Ilhas dos Açores (entrada incluída). Possibilidade de subida à
Torre do antigo Farol dos Capelinhos (entrada incluída); visita
a local de exposição e venda de artesanato local. Almoço e
resto da tarde livres. Em hora a combinar localmente, transporte privativo ao aeroporto. Formalidades de embarque e
partida em voo regular direto da Azores Airlines, com destino
a Lisboa. Chegada ao aeroporto Humberto Delgado. FIM DA
VIAGEM.

O diferencial deste circuito

•
•
•

Bebidas incluídas a todas as refeições.
Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos.
Museu do Vinho e dos Baleeiros na Ilha do Pico.

DATAS DE PARTIDA garantidas
Abril

5 12 29

Maio

13 20

Junho

9 16 23 30

Julho

7 14 21 28

Agosto

4 11 18 25

Setembro

1

Outubro

6 13 20

8 15 22 29

A ordem das visitas poderá sofrer alteração, estando garantidos
integralmente todos os serviços e visitas programadas. Consulte
itinerário detalhado em www.nortravel.pt

PREÇO POR PESSOA
DATAS
ABR + MAI + 9, 16
E 23JUN + SET

DUPLO

INDIVIDUAL

€ 650

€ 780

30JUN + JUL + AGO

€ 690

€ 850

OUT

€ 610

€ 700

criança

€ 430
€ 420

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 30 (voos diretos), sujeito a alteração. Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

O PREÇO INCLUI
•

•
•

FAIAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passagem aérea, classe económica nos voos da Azores Airlines
para os percursos indicados, em voos regulares Azores Airlines,
com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 23 kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Circuito em autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
Alojamento no hotel indicado ou similar;
Todos os pequenos-almoços buffet;
5 Refeições indicadas no itinerário com bebidas incluídas (vinho
da casa, sumos, água mineral e café);
Travessia do Canal Horta / Pico e vice-versa em ferryboat, conforme o itinerário;
Entradas no Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos,
Museu dos Baleeiros, Museu do Vinho e Museu da Horta;
Acompanhamento de experiente guia local em todas as visitas
mencionadas no itinerário;
Seguro Viagens Portugal, com capital de € 30.000*;
Taxas hoteleiras de turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 30 (voos diretos).

* Seguros complementares pág. 130

pico
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EUROPA

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

PICOS DA EUROPA E GALIZA

circuito

exclusivo
NORTRAVEL

ZAMORA • SANTILLANA DEL MAR • COMILLAS • LAGOS DE COVADONGA • PICOS DA EUROPA • GIJÓN • OVIEDO • AVILÉS
• MUSEU MINEIRO • A CORUNHA • SANTIAGO DE COMPOSTELA • COMBARRO
1º DIA LISBOA OU PORTO OU COIMBRA /
CIUDAD RODRIGO / ZAMORA

Comparência na Gare do Oriente (estação de autocarros)
em Lisboa, 30 minutos antes da partida, para iniciarmos a
nossa viagem às 7h00 em direção a Coimbra (estação Coimbra B), onde damos as boas-vindas aos passageiros que embarcam nesta cidade e aos que chegam do Porto em transporte regular. Continuamos em direção a Espanha, passando
pela Beira Alta e Vilar Formoso até à cidade muralhada de
Ciudad Rodrigo. Almoço em restaurante local. De tarde seguimos para norte, pela Comunidade Autónoma de Castela
e Leão, a maior do país, até chegarmos a granítica cidade de
Zamora, a sentinela vigilante debruçada sobre o rio Douro.
Aqui, Portugal e Espanha fundem-se num só, tantos são os
episódios e figuras históricas que aproximaram as duas nações. À chegada, rumo às incontornáveis Plaza Mayor e Plaza
Viriato, disfrutamos do ambiente único nas ruas pedonais de
uma cidade castelhana em final de tarde, com aquele bulício
e animação tão singular. Alojamento e jantar no AC Hotel
Zamora ****, ou similar.

2º DIA ZAMORA / SANTILLANA DEL MAR /
COMILLAS / TORRELAVEGA

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar localmente, partimos em direção ao norte ibérico. Lentamente a
paisagem austera da província de Castela e Leão dá lugar a
montanhas entrecortadas por vales que no século VIII serviram de refúgio aos visigodos liderados por Pelágio, perante
a invasão da Hispânia pelos berberes muçulmanos. Chegamos a Santillana del Mar, uma das localidades mais belas de
Espanha, com o seu conjunto medieval em pedra dourada
resistente à passagem dos tempos. Aguardam-nos ruas intemporais semeadas de casas brasonadas, varandas floridas
que adornam arcos góticos convidando os viajantes a espreitar a variada oferta de artesanato típico. Depois do almoço
incluído, partimos para a estância balnear de Comillas, frequentada desde sempre pela nobreza castelhana e que foi
capital do reino por um dia no século XIX, devido à presença
do rei. Dos belos edifícios de várias épocas, realçamos um
dos mais extraordinários projetos saídos da imaginação de
um arquiteto ímpar, El Capricho de Gaudí. A visita incluída é
um percurso pela tela criativa modernista do génio catalão,
ao serviço da endinheirada burguesia local. Em hora a determinar localmente partimos para Torrelavega para alojamento
e jantar no Hotel Torresport ****, ou similar.

3º DIA TORRELAVEGA / LAGOS DE
COVADONGA / PICOS DA EUROPA / GIJÓN /
OVIEDO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para o Parque Nacional dos Picos da Europa, primeiro parque nacional de Espanha criado em 1918. Trata-se de uma formação montanhosa
na Cordilheira Cantábrica e estende-se pelas Astúrias, Cantábria e Castela e Leão, destacando-se pelas suas altitudes e
pela proximidade do mar Cantábrico. A paisagem num ápice
transforma-se de profundos desfiladeiros, que cortam as ro-

ZAMORA
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chas, a vales verdejantes repletos de pomares de maçãs para
a produção da famosa Sidra, de consumo obrigatório em todas as festas e romarias. Subindo o desfiladeiro rochoso escavado pelo rio Cares, chegamos aos vales de pastagens onde
das mãos das matriarcas Asturianas, nasce um dos queijos
mais apreciados na alta gastronomia. Paragem para visita de
uma queijaria. Partida para Covadonga onde, no local da histórica vitória de Pelágio contra um exército mouro, se ergue
uma basílica neorromânica. Covadonga é, um santuário mariano, um lugar crucial para a História e um enclave natural de
singular beleza por estar dentro do Parque Nacional Picos da
Europa. Neste pequeno vale de montanha, Pelágio e uns poucos cristãos conseguiram vencer os muçulmanos em 722 na
Batalha de Covadonga, ponto de inflexão da conquista muçulmana na Península Ibérica pois, a partir deste momento
começa não só o reino de Astúrias como também a Reconquista. Visita do famoso santuário neorromânico e da santa
gruta, local que foi quartel-general e refúgio de Pelágio. De
seguida, em carros privados subimos até aos famosos lagos
de Covadonga, de origem glaciar que se encontram a uma
altitude de 1070mts (Lago Enol) e 1080mts (Lago Ercina)
e são a meta de uma das etapas de montanha mais difíceis
da Volta Ciclista a Espanha, bem como de muitos montanhistas, turistas e visitantes vários, incluído o Papa João Paulo
II, que pediu expressamente para dar um passeio “só” por
esse ambiente aquando da sua visita a Covadonga em 1989.
Após o almoço num restaurante local, continuamos o nosso
passeio até aos arredores de Gijón e paramos no majestoso
edifício Laboral Ciudad de la Cultura, construído em meados
do século XX para acolher e preparar o futuro dos órfãos da
indústria mineira. Após uma cuidada renovação é hoje um
espaço único para a educação, produção cultural e indústria
criativa. De seguida, fazemos uma visita panorâmica pela cidade costeira de Gijón, banhada pelo azul do mar cantábrico.
Partida para Oviedo. Chegada, jantar e alojamento no Hotel
Silken Monumental El Naranco ****, ou similar.

4º DIA OVIEDO – AVILÉS / MUSEU MINEIRO –
OVIEDO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Com acompanhamento de
guia local, visita panorâmica de Oviedo, cidade que não deixa
os créditos de capital das Astúrias em mãos alheias. O centro
histórico, cruzamento de trilhos da fé e dominado pela catedral mais sagrada do primeiro reino cristão ibérico, preserva
uma fonte do século IX, um autêntico testemunho do passado pré-românico. Mas o que surpreende os visitantes é o seu
ambiente cosmopolita e dinâmico, com mercados fervilhando de atividade e ruas entrecortadas por arcadas cheias de
espaços comerciais. Em hora a combinar localmente, partida
para Avilés, cidade de mercadores e pescadores. Após o almoço em restaurante local, passeamos a pé por esta bem
preservada cidade medieval, com as suas calçadas irregulares
e arcadas suportadas por colunas em pedra polida. Entretanto damos um salto no tempo e descobrimos o moderno
Centro Niemeyer, autêntico símbolo da renovação cultural e
urbana da cidade. Deixamos o litoral, para entrar nas Astú-

rias profundas de cujas entranhas foi extraído o carvão que
alimentou a revolução industrial de Espanha. Foi dentro das
minas no meio das montanhas que se forjou o caráter solidário destes valentes homens e mulheres asturianos, cujas
vidas experienciamos durante a visita do Museu Mineiro. A
caminho de Oviedo, jantamos numa típica Espicha asturiana
onde, para além da gastronomia regional, provamos um dos
símbolos da identidade das Astúrias, a Sidra servida pelos escanciadores. Regresso a Oviedo, para alojamento.

5º DIA OVIEDO / A CORUNHA / SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Pequeno-almoço buffet no hotel. De seguida partimos para
a cidade de A Corunha, à beira-mar plantada no Finisterrae
atlântico, o ponto mais ocidental da terra para os romanos
e para muitos a fronteira do fim do mundo. O nosso destino é a Torre de Hércules, o farol mais antigo do mundo em
funcionamento e Património da Humanidade pela UNESCO.
Paragem e almoço em restaurante local. Após uma breve panorâmica de autocarro ao longo do passeio marítimo partimos para Santiago de Compostela, o destino final de milhões
de peregrinos que desde o século IX procuram o túmulo de
Santiago Maior para se curvarem perante as relíquias santas.
Acompanhados de guia local, todos os caminhos nos levam
para o coração da cidade, a praça do Obradoiro, núcleo monumental, espiritual e cultural dominada pela Catedral do
Apóstolo. Alojamento e jantar no Hotel Tryp Santiago de
Compostela ****, ou similar.

6º DIA SANTIAGO DE COMPOSTELA /
COMBARRO / PORTO / COIMBRA / LISBOA

Pequeno-almoço buffet no hotel e partida em direção a
Combarro. Tempo livre nesta encantadora povoação localizada nas margens da Ria de Pontevedra. De seguida, embarque para um agradável passeio de barco onde serão servidas
algumas iguarias locais a bordo. Continuação e almoço em
restaurante local. Depois de almoço, regressamos a Lisboa
com paragem no Porto e Coimbra, onde ficarão os passageiros destas cidades ou de outras cidades dos arredores. O autocarro prosseguirá até Lisboa, onde terminará a viagem na
estação de autocarros da Gare do Oriente. FIM DA VIAGEM

O diferencial deste circuito

•

•
•

•
•
•

Visita da casa-museu EL CAPRICHO de Gaudí, em
Comillas.
Visita a uma queijaria em CABRALES nas Astúrias.
Subida aos Lagos de Covadonga no Parque Nacional
PICOS DA EUROPA.
Jantar numa típica ESPICHA asturiana .
Visita de SANTIAGO DE COMPOSTELA .
Passeio de barco nas Rias Bajas em COMBARRO com
prova de iguarias a bordo .

PARTIDAS GARANTIDAS nas datas assinaladas
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

6

14

11

DIAS

VISITAS

5

REFEIÇÕES p.a.buffet

ZAMORA TORRELAVEGA OVIEDO SANTIAGO DE COMPOSTELA

1

1

2

1

A CORUNHA
AVILÉS
COMILLAS / GIJÓN
SANTIAGO DE
OVIEDO
TORRELAVEGA
COVADONGA
COMPOSTELA
SANTILLANA DEL MAR
PICOS
DA
EUROPA
COMBARRO

ZAMORA
CIUDAD RODRIGO

LISBOA

COVADONGA

DATAS DE PARTIDA GARANTIDAS
Abril

11

JUNHO

6 27

JULHO

18

AGOSTO

1 15 29

SETEMBRO

12

outubro

3

PREÇO POR PESSOA
DATAS
ABR + JUN + JUL
+ SET + OUT

DUPLO

INDIVIDUAL

criança

€ 860

€ 1.070

€ 680

AGO

€ 920

€ 1.120

€ 760

Preço da criança (2-11 anos), compartilhando quarto com dois
adultos. (mínimo 18 participantes na partida não garantida).

OVIEDO

O PREÇO INCLUI
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
Acompanhamento por experiente guia privado, de língua portuguesa, durante toda a viagem;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet;
Refeições indicadas no itinerário 11 refeições (bebidas não incluídas);
Guias locais em Gijón, Oviedo, Avilés e Santiago de Compostela;
Visitas orientadas pelo nosso guia privativo em: Ciudad Rodrigo,
Zamora, Santillana del Mar, Comillas, Santuário e Lagos de Covadonga, Museu Mineiro, A Corunha e Combarro;
Visita a uma queijaria;
Passeio de barco em Combarro;
Visitas e entradas conforme itinerário;
Seguro Multiviagens – capital € 15.000*;
Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA.

* Seguros complementares pág. 130

OFERTA DE TRANSPORTE REGULAR PORTO/COIMBRA
(autocarro ou comboio) para reservas efetuadas até 30
dias antes da data de partida - obrigatório a apresentação
de documentos de identificação para compra do título de
transporte.

COMILLAS
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EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

RIOJA, LOURDES, MADRID
E TERRAS DE CASTELA

novo

itinerário

circuito

exclusivo
NORTRAVEL

BURGOS • LA RIOJA • SAN SEBASTIAN • IRÚN • LOURDES • PIRENÉUS • SARAGOÇA • MADRID • SEGÓVIA • ÁVILA • SALAMANCA
1º DIA LISBOA OU COIMBRA / BURGOS

Comparência na Gare do Oriente (estação de autocarros,
junto à bilheteira da RENEX) em Lisboa, 30 minutos antes
da partida. Iniciamos a nossa viagem às 07h00 em direção
a Coimbra onde damos as boas-vindas aos passageiros que
embarcam nesta cidade (junto à estação de autocarros
Rede Expressos de Coimbra, no lado oposto da avenida).
Continuamos para a Beira Alta e Vilar Formoso em direção
a Espanha até à Comunidade Autónoma de Castela e Leão, a
maior do país, em cuja paisagem encontramos muitas aldeias
encantadoras, que preservam extraordinários exemplos da
arquitetura tradicional da região. Almoço incluído. De tarde
seguimos para norte, até Burgos, cidade rica em arte com
destaque sobretudo na sua Catedral gótica que foi inspirada
no modelo francês de Reims. Alojamento e jantar no Hotel
Corona de Castilla ****, ou similar.

2º DIA BURGOS / LA RIOJA / SAN SEBASTIAN /
IRÚN

Pequeno-almoço buffet no hotel. Passeio a pé pelas ruelas de
pedra robusta, apreciando as fachadas sóbrias, em claro contraste com a delicada e exuberante obra gótica da Catedral
que levou a UNESCO a declarar este monumento, Património Mundial da Humanidade (visita da Catedral incluída com
áudio guia). Descobrimos também a porta de Santa Maria, a
Plaza Mayor de formas surpreendentes, o popular e convidativo Paseo del Espolon, a praça do herói local “El Cid “o Campeador. Em hora a indicar localmente, partida em direção a
Haro, capital da Rioja, e onde todos os caminhos vão dar ao
vinho, e ao pecado da gula. Aqui, turismo rima com caves
centenárias, por isso impõe-se uma visita a uma ‘’bodega’’,
para degustação dos famosos vinhos. Almoço incluído. De
tarde, deixamos o vale banhado pelo rio Ebro, para conhecer
o ‘’País Basco’’ e a cidade costeira de San Sebastian, onde a
baía ‘’La Concha’’ é o principal cartão-de-visita. Paragem para
um passeio a pé na marginal bordeando umas das mais belas
praias de Espanha. Continuação para Irún, alojamento e jantar no Hotel Urdanibia ***, ou similar.

3º DIA IRÚN / LOURDES

Após o pequeno-almoço buffet no hotel, atravessamos os
Pirenéus Atlânticos para o lado francês em busca do ambiente místico de um dos santuários Marianos mais famosos do
mundo: Lourdes, onde a partir de 1858 a Virgem apareceu
dezoito vezes a uma menina de 14 anos, Bernadette Soubi-

lourdes
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rous. Encaixada entre as montanhas, o ar que se respira na
localidade é carregado de uma profunda espiritualidade, e
o constante fluxo de peregrinos transporta-nos até à Basílica do Rosário, e à pequena gruta das aparições junto ao rio
Gave, onde as mais inexplicáveis curas milagrosas só tem uma
explicação: a Fé. Almoço incluído e tarde livre para atividades de gosto pessoal. Alojamento e jantar no Hotel Eliseo
****, ou similar.

4º DIA LOURDES / PIRENÉUS / SARAGOÇA /
MADRID

Após o pequeno-almoço no hotel, atravessamos o Parque
Nacional dos Pirenéus onde nos esperam cenários grandiosos numa comunhão perfeita entre terra, céu e água.
O ritmo da estrada é marcado pelas paisagens de cortar
a respiração, vales profundos entrecortados por regatos
ou torrentes proveniente dos degelos eternos. O destino
é Saragoça. Chegada e tempo livre para atividades a gosto
pessoal, nomeadamente devoções na sua famosa catedral
dedicada a Nossa Senhora do Pilar. Almoço incluído. Após
a refeição continuamos para a capital espanhola e uma das
mais cosmopolitas cidades da Europa, Madrid. Escolhida em
1561 por Filipe II como capital do reino devido à sua centralidade geográfica no contexto ibérico, tornou-se uma frenética, dinâmica e hospitaleira cidade com uma alegria de viver
contagiante. Alojamento e jantar no Hotel Rafael Atocha
****, ou similar.

5º DIA MADRID

Após o pequeno-almoço no hotel, passeio panorâmico de
autocarro passando pelos principais eixos turísticos, Praça
de Espanha, Gran Vía, Fonte de Neptuno, Passeio del Prado,
Porta de Alcalá, Praça de Cibeles, um dos lugares mais emblemáticos de Madrid, Passeio da Castellana, Praça de Colón.
Breve paragem para fotos junto à Praça de Touros de Las
Ventas. A visita ficará completa com um breve passeio a pé
pelo centro histórico, entre o Palácio do Oriente e as Portas
del Sol. Almoço incluído. Tempo livre para atividades a gosto
pessoal. Jantar e alojamento no hotel.

6º DIA MADRID / SEGÓVIA / ÁVILA /
SALAMANCA

Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção à nobilíssima
cidade de Segóvia, Património da Humanidade e importante
posto militar romano, como nos demonstra o imponente

aqueduto do século I. Oportunidade para descobrir por conta própria esta cidade, da qual destacamos o centro histórico, com a Plaza Mayor coberta de esplanadas e animação
local, ponto de encontro predileto dos habitantes. Entrada
no Alcázar (palácio fortificado), comos seus exuberantes tetos ao gosto Mudéjar. Almoço em restaurante local. Após o
almoço continuação da viagem para Ávila, a mais alta capital
de província espanhola, situada a 1.131 metros de altitude e
intitulada ‘’ciudad de cantos, ciudad de santos’’. Aqui nasceu
Santa Teresa de Jesus, Doutora da igreja. Tempo livre para
descobrir o artesanato local bem como a afamada doçaria
de Ávila. De tarde, continuação da viagem para Salamanca.
Alojamento e jantar no Hotel Sercotel Artheus Carmelitas
****, ou similar.

7º DIA SALAMANCA / COIMBRA OU LISBOA

Pequeno-almoço no hotel. Início da visita de Salamanca, com
guia local, justamente apelidada de cidade Dourada, devido ao esplendor das suas construções numa pedra de cor
amarela ao prestígio da sua vida intelectual. A Plaza Mayor,
considerada a mais elegante do país é o ponto de encontro
social de uma população ligada à famosa Universidade fundada em 1215, ao mesmo tempo que a de Paris. Destacamos
também a casa das Conchas e as duas catedrais. Almoço em
restaurante local. Ao início da tarde, continuação da viagem
para Portugal até Coimbra, onde ficarão passageiros desta
cidade. O autocarro continuará até Lisboa, onde terminará
a viagem na estação de autocarros da Gare do Oriente. FIM
DA VIAGEM

O diferencial deste circuito
•

•

•

•

•
•

BURGOS Passeio ao centro histórico com entrada na
Catedral.
RIOJA Visita a uma adega com degustação e almoço
incluídos.
LOURDES Tempo livre para visita a um dos Santuários
Marianos mais famosos do Mundo.
MADRID Visita panorâmica da cosmopolita e
moderna capital Espanhola.
SEGÓVIA entrada no Alcázar.
SALAMANCA visita ao centro histórico com guia local.

PARTIDAS GARANTIDAS
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

7

9

13

DIAS

VISITAS

6

REFEIÇÕES p.a.buffet

burgos

irún

lourdes

1

1

1

madrid salamanca

2

IRÚN

SAN SEBASTIAN
BURGOS
SALAMANCA
ÁVILA

LA RIOJA

1

LOURDES
PIRENÉUS

SEGÓVIA
MADRID

SARAGOÇA

LISBOA

MADRID

DATAS DE PARTIDA GARANTIDAS
Abril

28

JUNHO

16

JULHO

14

AGOSTO

25

SETEMBRO

8

PREÇO POR PESSOA
DATAS
Todas as datas
de partida

DUPLO

INDIVIDUAL

criança

€ 990

€ 1 250

€ 880

Preço da criança (2-11 anos), compartilhando quarto com dois
adultos.

O PREÇO INCLUI
•
•

SALAMANCA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com itinerário;
Acompanhamento por experiente guia privado, de língua portuguesa, durante toda a viagem;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet;
Refeições indicadas no itinerário - 13 refeições (bebidas não incluídas);
Visita do interior de catedral de Burgos (com áudio guia);
Visita do Santuário de Lourdes;
Visita de Salamanca com guia local
Visitas orientadas pelo nosso guia privativo em: Burgos, Caves em
Rioja, San Sebastian, Saragoça e Madrid;
Visitas e entradas conforme itinerário;
Seguro Multiviagens – capital € 15.000*;
Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA.

* Seguros complementares pág. 130

SAN SEBASTIAN

europa

Nortravel Operador de Confiança

31

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

ANDALUZIA E
PUEBLOS BLANCOS

circuito

exclusivo

Visita ao Alhambra

NORTRAVEL

BADAJOZ • CÓRDOBA • GRANADA • ALHAMBRA • MÁLAGA • RONDA • PUEBLOS BLANCOS • SEVILHA • JABUGO
1º DIA LISBOA / BADAJOZ / CÓRDOBA

Comparência na Gare do Oriente (estação de autocarros)
em Lisboa, 30 minutos antes da partida. Iniciamos a nossa viagem às 10h00, atravessando o estuário do rio Tejo e
descobrindo a paisagem deslumbrante de Lisboa a partir da
ponte Vasco da Gama. Espera-nos a caraterística paisagem
alentejana onde as suas planícies doiradas são pontilhadas
por sobreiros, oliveiras e rebanhos de ovelhas. Após entrar
em terras de Espanha, almoçamos em Badajoz e atravessando a parte mais ocidental da Andaluzia, chegamos a Córdoba. Classificada Património da Humanidade pela UNESCO, a
cidade chegou a albergar meio milhão de habitantes no tempo dos califas do Ocidente. Jantar e alojamento no Hotel
Córdoba Center ****, ou similar.

te local, continuamos a nossa rota na Andaluzia profunda,
avistando aqui e ali colinas rematadas por casarios onde o
branco da cal contrasta com a beleza selvagem da paisagem.
O nosso destino é a capital da Andaluzia, a vaidosa Sevilha
que vive ao ritmo do sol, do Flamenco e das castanholas.
Jantar e alojamento no Hotel Catalonia Santa Justa Sevilla
****, ou similar.

*Neste dia a ordem das visitas poderá ser invertida e sempre que não
se puder garantir a visita ao Alhambra, a visita será substituída pelos
seus jardins e pelo Parque de Carmen de los Mártires.

6º DIA SEVILHA / JABUGO / LISBOA

4º DIA GRANADA / MÁLAGA / RONDA

Após o pequeno-almoço buffet no hotel, acompanhados
por um guia local, vamos conhecer o núcleo histórico de
Córdoba onde judeus, cristãos e muçulmanos conviveram
pacificamente durante vários séculos. Os habitantes de hoje
preservaram sabiamente o labirinto das ruelas, pátios e recantos onde o perfume de laranjeiras e jasmins é um desafio
aos sentidos dos visitantes. A visita do ex-líbris da cidade, a
Mesquita – Catedral (incluída), é obrigatória, e o seu interior
é deveras singular pela floresta de colunas que nos transporta para um oásis repleto de palmeiras. De tarde seguimos
para sudeste, atravessando a maior região produtora de
azeite e uma verdadeira “manta de retalhos” de olivais a perder de vista, que contribuíram desde sempre para o sustento
económico da região. Almoço em restaurante local. Continuamos para Granada, a cidade situada aos pés da Sierra Nevada, o último bastião da civilização árabe na Europa, tendo
sido conquistada pelos reis católicos Fernando de Aragão e
Isabel de Castela em 1492. Jantar e alojamento no Hotel
Sercotel Luna de Granada ****, ou similar.

Após o pequeno-almoço buffet no hotel, partida em direção
à cosmopolita Costa do Sol e à cidade de Málaga. De frente
para o mar, o seu porto granjeou a fama de uma porta aberta para o mediterrâneo e mais tarde para o Novo Mundo. A
visita de autocarro orientada pelo nosso guia leva-nos pelas
avenidas modernas que provam a atual pujança económica
desta cidade, tal como o centro histórico que será percorrido a pé: rua de Marquês de Larios, a praça da Constituição,
a rua de Santa Maria, o teatro romano aos pés da Alcazaba,
outrora sede do poder dos governantes árabes. Após o tempo livre para sentir o ambiente descontraído da cidade natal
de Picasso, almoço em restaurante local. De tarde, voltamos
ao interior profundo da Andaluzia, para visitar um dos mais
espetaculares povoados andaluzes, Ronda. Pendurada numa
fenda geológica, foi visitada, adorada, cantada, por artistas
do mundo inteiro, tais como Alexandre Dumas, Rainer Maria
Rilke, Ernest Hemingway, Orson Welles. Na visita com guia
local, percorremos a pé os principais locais de interesse: a
fachada da praça de touros dos míticos triunfos do clã Romero, a ponte nova, o bairro antigo com o emaranhado
de ruas onde a abastada aristocracia andaluza construiu as
mansões debruçadas sobre o vazio. Jantar e alojamento no
Hotel Catalonia Reina Victoria Ronda ****, ou similar.

3º DIA GRANADA

5º DIA RONDA / PUEBLOS BLANCOS / SEVILHA

2º DIA CÓRDOBA / GRANADA

Pequeno-almoço buffet no hotel. Visita com guia local.
De autocarro vamos até um miradouro, para apreciar um
panorama sobre a cidade que nunca mais esquecerá. Agora a
pé, descemos ao encontro da história até ao bairro mourisco
e finalmente a catedral e a capela real onde se encontram os
túmulos dos Reis Católicos, Isabel e Fernando. Almoço em
restaurante local. A tarde será dedicada à visita guiada do
Alhambra (Património da Humanidade), o mais importante
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testemunho da civilização árabe em toda a Europa. Este
complexo de edifícios civis, religiosos e militares ladeados
por belíssimos jardins é o monumento mais visitado de
Espanha e representa todo o esplendor do último califado
árabe. Para eles, Granada “era uma taça de prata coberta de
esmeraldas e pedras preciosas” e o Alhambra foi sem dúvida
o seu diamante mais valioso*. Jantar e alojamento.

Pequeno-almoço buffet no hotel. A nossa viagem de hoje leva-nos pela rota dos Pueblos Blancos: Setenil de las Bodegas,
singular pelas suas casas cravadas na paisagem, dando lugar
ao adágio popular, “não se sabe se a casa nasce da rocha, se
a rocha nasce da casa”; Zahara de la Sierra, sentinela austera
de uma fronteira historicamente volátil, com o seu casario
branco coroado pela torre do castelo, e aos seus pés uma
imensidão de água cristalina. Após o almoço em restauran-

O pequeno-almoço buffet no hotel será seguido da visita,
com guia local, a esta cidade Património da Humanidade
pela UNESCO: a “Torre del Oro”, o “paseo” de Cristóvão
Colombo no qual encontramos a “Maestranza”, praça de
touros de triunfos indescritíveis, o gracioso bairro de Santa
Cruz onde se encontrava a antiga judiaria, a impressionante
catedral, terceira maior do mundo, dominada pela torre
sineira “La Giralda” (entrada incluída), o Parque María Luisa
e a Praça de Espanha. Partida para as terras serranas de
Aracena, habitat natural do porco ibérico que se alimenta
em liberdade contribuindo para o sabor inconfundível
do famoso presunto de Jabugo. Visita a um “secadero”
tradicional, para conhecermos os segredos deste afamado
produto gastronómico. O almoço de despedida, com
bebidas incluídas, será servido num típico restaurante local.
Em hora a combinar localmente damos início a viagem de
regresso a Portugal, por Beja, até à Gare de Oriente, em
Lisboa. FIM DA VIAGEM

O diferencial deste circuito
•

•

•

•

•

•

CÓRDOBA Visita guiada ao centro histórico e entrada
na Catedral.
GRANADA Visita guiada ao centro histórico e entrada
no Alhambra.
RONDA Visita guiada ao centro histórico e entrada
na Catedral.
PUEBLOS BLANCOS Visita aos centros históricos de
Setenil de las Bodegas e Zahara de la Sierra.
SEVILHA Visita guiada ao centro histórico e entrada
na Catedral.
JABUGO Visita a um "secadero" e prova do seu
famoso presunto.

PARTIDAS GARANTIDAS nas datas assinaladas
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

6

9

11

DIAS

VISITAS

5

REFEIÇÕES p.a.buffet

CÓRDOBA

GRANADA

RONDA

SEVILHA

1

2

1

1

LISBOA
BADAJOZ
JABUGO
SEVILHA

CÓRDOBA

RONDA
MÁLAGA

CÓRDOBA

GRANADA

DATAS DE PARTIDA GARANTIDAS
MAIO

24

JUNHO

7

JULHO

5 19

AGOSTO

9

SETEMBRO

6 27

OUTUBRO

25

PREÇO POR PESSOA
DATAS

DUPLO

INDIVIDUAL

criança

MAI + JUN + SET + OUT

€ 920

€ 1.150

€ 730

JUL + AGO

€ 840

€ 1.030

€ 690

Preço da criança (2-11 anos), compartilhando quarto com dois
adultos. (mínimo 18 participantes nas partidas não garantidas).
SEVILHA

O PREÇO INCLUI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, durante toda a viagem;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet;
Refeições indicadas no itinerário – 11 refeições (bebidas não incluídas);
Guias locais selecionados em Córdoba, Granada, Palácio de
Alhambra, Ronda e Sevilha;
Visitas orientadas pelo nosso guia privativo em: Málaga, Setenil
de Las Bodegas, Zahara de La Sierra e Jabugo;
Visitas e entradas conforme itinerário;
Seguro Multiviagens – capital € 15.000*;
Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA.

* Seguros complementares pág. 130
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EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

PARIS, BENELUX
E VALE DO RENO

circuito

exclusivo
NORTRAVEL

PARIS • LUXEMBURGO • VALE DO RENO • COLÓNIA • MAASTRICHT • BRUXELAS • BRUGES • ANTUÉRPIA • AMESTERDÃO • MARKEN
1º DIA LISBOA OU PORTO / PARIS

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida para
formalidades de embarque. Partida em voo regular da TAP Air
Portugal com destino a Paris. Chegada e assistência pelo nosso
guia privativo de língua portuguesa que acompanha a viagem
do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida. Transporte
ao Hotel Novotel Paris Centre Tour Eiffel ****, ou similar. Em hora a combinar localmente, visita panorâmica de autocarro com guia local, a mais extraordinária metrópole europeia, em que os famosos Boulevards e pontes sobre o rio Sena
permitem, frequentemente, criar perspetivas visuais de vários
monumentos em simultâneo, de uma riqueza e equilíbrio difíceis de igualar. São de destacar o Quartier Latin das instituições académicas entre as quais a famosa Sorbonne, a Île de la
Cité com a Catedral Notre-Dame, o Museu do Louvre, a Praça
da Concórdia, os Campos Elísios, o Arco do Triunfo, o Champ
de Mars e a Torre Eiffel. Jantar incluído. Alojamento no hotel.

2º DIA PARIS

Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, visita ao bairro
de Montmartre, conhecido pela sua basílica do Sacré-Coeur
e a Place du Tertre onde os pintores de rua de hoje lembram
a tradição artística e boémia deste bairro, frequentada por
artistas como Pissaro, Siley, Degas, Cézanne, Toulouse-Lautrec, Renoir, Monet, Zola, Van Gogh, Picasso entre tantos
outros. Passeio de barco no rio Sena, com almoço a bordo.
Restante tarde livre para atividades de gosto pessoal. Jantar
incluído. Alojamento no hotel.

3º DIA PARIS / LUXEMBURGO / TRIER

Após o pequeno-almoço buffet, partimos para este da França,
onde campos sem fim de beterraba e cereais alternam com o
rendilhado das vinhas de champanhe. A importância estratégica deste território colocou-o na linha da frente do primeiro
grande conflito à escala mundial, onde a batalha dos “300 dias
e 300 noites” teve um papel ímpar na memória coletiva dos povos que nela participaram. Chegada a um dos mais pequenos e
prósperos países da Europa, o Grão-Ducado do Luxemburgo,
e à capital do mesmo nome. Almoço em restaurante local. Visita panorâmica desta encantadora cidade: a praça Guilherme
II, a fachada do Palácio do Grão-Ducal, a Praça das Armas, a
catedral Notre-Dame, o planalto do Kirchberg com os edifícios
das Instituições Europeias. Em hora a combinar localmente,
saímos para a vizinha Alemanha e a cidade histórica de Trier,
fundada pelos romanos há mais de dois mil anos. Alojamento
e jantar no Hotel Best Western Trier City ****, ou similar.

4º DIA TRIER / VALE DO RENO / COLÓNIA /
MAASTRICHT

Após pequeno-almoço buffet no hotel, saímos em direção
ao coração da região vinícola do vale do Mosela. Desfrutando de uma das paisagens vinhateiras mais bonitas do mundo,
vamos ao encontro de outro rio, o majestoso Reno onde
embarcamos numa inesquecível viagem de barco. Ao longo
das margens podemos admirar, paisagens deslumbrantes
com rochedos lendários, encostas de vinhas de Riesling, coroadas por inúmeros castelos ancestrais debruçados sobre
povoados amuralhados que evocam um passado próspero.
Almoço a bordo. Desembarque e partida para Colónia, uma
das cidades mais prósperas da Alemanha, famosa pela sua
Catedral, joia da arquitetura gótica onde, de acordo com a
tradição, se encontram as relíquias dos Reis Magos. Continuação para Maastricht. Jantar e alojamento no Hotel Novotel Maastricht ****, ou similar.

5º DIA MAASTRICHT / BRUXELAS

Após pequeno-almoço buffet no hotel, partida para a Valónia belga, terra fértil e de abundância agrícola, até Bruxelas,
o centro político mais importante da União Europeia. Visita
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panorâmica da cidade de Bruxelas, o Arco de Triunfo do Cinquentenário, os quarteirões das Instituições Europeias - com
o edifício Berlaymont, o Conselho e a Comissão Europeia, o
Palácio da Nação, o bairro de Laeken, residência da família
real da Bélgica, onde o Atomium, ex-líbris da cidade dos tempos modernos contrasta com o exotismo dos pavilhões asiáticos. Almoço em restaurante local. Prosseguimos a visita,
agora a pé, para saudar o popular Maneken-pis e terminamos
a visita na famosa “Grand Place”. Alojamento e jantar no Hotel Novotel Brussels City Centre ****, ou similar.

6º DIA BRUXELAS / BRUGES / ANTUÉRPIA /
AMESTERDÃO

A seguir ao pequeno-almoço buffet no hotel, visitamos a
região de Flandres. Primeiro a cidade medieval de Bruges, a
princesa adormecida, no reflexo das águas dos seus canais o
“charme” de uma cidade parada no tempo, os seus palácios
outrora recheados de riquezas, o misticismo do Beguinage e
a harmonia intemporal das suas ruas medievais. Almoço em
restaurante local. Apenas a alguns quilómetros, paramos em
Antuérpia, para visita orientada pelo nosso guia, a capital de
província da Flandres. Na cidade natal de Rubens destacamos
o castelo Steen sobre o rio Escalda, o conjunto arquitetónico
da “Grote Markt” e a praça principal dominada pelos 123
metros da torre da Catedral. Continuação da viagem para
os Países Baixos, uma nação num território arrancado à
água graças à tenacidade e coragem do seu povo. Chegada
a Amesterdão. Alojamento e jantar no Hotel Novotel
Schiphol Airport Amsterdam ****, ou similar.

7º DIA AMESTERDÃO – MARKEN – AMESTERDÃO

Após o pequeno-almoço buffet, damos início à visita de Amesterdão. Primeiro o museu Van Gogh, para conhecer a obra do
pintor holandês, expoente máximo do pós-impressionismo.
Depois no passeio panorâmico em autocarro, com guia local,
descobrimos uma cidade onde paira a alma dos mercadores
do século XVII e em que os canais continuam a ser a razão do
seu sucesso. De barco, a pé ou de bicicleta, a cidade portuária
imortalizada por Jacques Brel move-se em direção ao futuro
e expande-se para a região dos polders que ainda dependem
da existência dos tradicionais moinhos de água. Após o almoço no ambiente rural de uma quinta produtora de queijos, no
meio das pastagens holandesas rodeado de diques que protegem a capital dos Países-Baixos, seguimos para visitar a bucólica aldeia de Marken, numa ilha onde o tempo parou para os
seus poucos habitantes, mesmo depois de recentemente ter
sido ligada a terra por um dique. Regresso ao coração histórico
de Amesterdão para um passeio de barco panorâmico ao longo dos canais, a melhor forma de desvendar os seus segredos
mais íntimos. Tempo livre para sentir o espírito arrojado desta
cidade, com o pulsar caraterístico que faz de Amesterdão um
lugar tão especial. Alojamento e jantar incluído no hotel.

8º DIA AMESTERDÃO / LISBOA OU PORTO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar localmente, partida para o aeroporto de Amesterdão. Formalidades de embarque e saída em voo regular da TAP Air Portugal
com destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao aeroporto de
destino. FIM DA VIAGEM

O diferencial deste circuito
•
•
•
•

Passeio de barco no rio SENA com almoço.
Passeio de barco no lendário VALE DO RENO.
Passeio a pé na cidade medieval de BRUGES.
Visita do Museu Van Gogh em AMESTERDÃO.

COLÓNIA

PARTIDAs GARANTIDAs nas datas assinaladas
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8

12

DIAS

VISITAS

paris

TRIER

2

1

13

7

REFEIÇÕES p.a.buffet

maastricht BRUXELAS AMESTERDÃO

1

1

2

MARKEN
AMESTERDÃO
BRUGES

ANTUÉRPIA
BRUXELAS

COLÓNIA

MAASTRICHT

TRIER
LUXEMBURGO

PARIS

AMESTERDÃO

DATAS DE PARTIDA garantidas
Julho

4 11 25

agosto

1 22 29

Setembro

5

Nas datas sublinhadas o itinerário realiza-se no sentido inverso,
substituindo o alojamento em Maastricht pelo alojamento em
Koblenz no Hotel Mercure Koblenz ****, ou similar. Consulte
itinerário detalhado em www.nortravel.pt. Na partida de 25Jul o
alojamento em Trier será substituído pelo alojamento no Luxemburgo, no Hotel Novotel Kirchberg ****, ou similar. Na partida
de 5Set o alojamento em Amesterdão será substituído pelo alojamento em Harleem no Hotel Van Der Valk ****, ou similar.

PREÇO POR PESSOA
DATAS

paris

DUPLO

INDIVIDUAL

criança

4JUL + 5SET

€ 1.885

€ 2.345

€ 1.795

11 E 25JUL + AGO

€ 1.795

€ 2.145

€ 1.495

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 115 (saída de
Lisboa), sujeito a alteração. Preço da criança (2-11anos), compartilhando o quarto com dois adultos. (mínimo 18 participantes
nas partidas não garantidas).

SUPLEMENTOS

Taxa de aviação saída do Porto € 15

O PREÇO INCLUI
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Passagem aérea em classe económica em voos regulares TAP Air
Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça
de bagagem até 23kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com itinerário;
Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa desde
o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet;
Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não incluídas);
Guias locais selecionados em Paris, Amesterdão, Marken e barco
panorâmico em Amesterdão;
Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo em: Paris
– passeio de barco no Sena com almoço, Luxemburgo, passeio de
barco no Reno, Colónia, Bruxelas, Bruges, Antuérpia e Museu Van
Gogh;
Visitas e entradas conforme programa;
Serviço de bagageiros à saída dos hotéis em Paris (1 peça de bagagem por pessoa);
Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*;
Taxas de turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 115 (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 130
BRUXELAS
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EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

FRANÇA, HISTÓRIA E TRADIÇÃO

circuito

exclusivo
NORTRAVEL

ROUEN • CAEN • PRAIAS DA NORMANDIA • MONT SAINT-MICHEL • RENNES • SAINT-MALO• DINAN • NANTES • TOURS • VALE DO LOIRE •
CHENONCEAU • AMBOISE • CHEVERNY • PARIS
1º DIA LISBOA OU PORTO / PARIS / ROUEN /
CAEN

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida
para formalidades de embarque. Partida em voo regular da
TAP Air Portugal com destino a Paris. Chegada e assistência
pelo nosso guia privativo de língua portuguesa que acompanha a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de
partida. Partida em direção a Rouen, a capital da Normandia,
onde se destacam belos edifícios de gótico normando e mais
de 800 casas típicas medievais, à volta da igreja de St. Maclou.
Mas foi na guerra dos cem anos que a cidade contribuiu com
um dos episódios mais importantes da história de França:
com apenas 19 anos, Joana d’Arc foi aqui julgada e queimada viva, na praça do Velho Mercado. Continuação da viagem
para Caen, considerado um importante porto fluvial, graças
ao canal que o liga até Orne. Breve panorâmica desta cidade
mártir da batalha da Normandia, uma das mais dramáticas da
II Guerra Mundial. Transporte ao Hotel Novotel Caen Côte
Nacre ****, ou similar. Jantar e alojamento no hotel.

2º DIA CAEN - PRAIAS DA NORMANDIA - CAEN

Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para Arromanches-les-Bains, na zona costeira da Normandia, uma das muitas
praias eternizadas no dia 6 de Junho de 1944. Aqui, os vestígios da maior invasão por mar na história da humanidade
estão ancorados na paisagem e perpetuam na nossa memória o fatídico “Dia D” em que 135.000 homens iniciaram nas
praias francesas, a libertação da Europa do jugo Nazi. Visita
ao Museu do Desembarque, um testemunho pungente deste
sangrento acontecimento da História do século XX. A próxima etapa é o cemitério americano em Colleville-Sur-Mer,
onde a moldura do silêncio traz à memória os soldados dos
Estados Unidos da América que tombaram nas praias do desembarque. A seguir ao almoço em restaurante local, visitamos uma quinta onde se produzem a cidra e o calvados,
os dois símbolos agrícolas da Normandia. De tarde passagem pelo local mais sangrento do Dia D, o areal da praia de
Omaha, onde a Primeira Divisão dos EUA pisou pela primeira
vez terreno francês. Mais tarde, na Pointe du Hoc, visitamos
um rochedo coroado pela presença de uma bateria costeira
alemã, e que foi conquistado pelos Rangers após escalar a
ravina de 30 metros. O campo de batalha foi preservado até
aos dias de hoje, com todas as crateras formadas pelas bombas lançadas em ataques aéreos. Regresso a Caen. Jantar e
alojamento no hotel.

3º DIA CAEN / MONT SAINT-MICHEL / RENNES

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a indicar localmente partida para o Mont Saint-Michel onde será servido
o almoço em restaurante local, após o qual visitamos a pé o
conjunto arquitetónico, vulgarmente intitulado “a Maravilha
do Mundo Ocidental”, que, segundo reza a história, terá sido
erigido a pedido do arcanjo São Miguel, no séc. VIII, ao bispo

AMBOISE
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de Avranches. Continuamos para Rennes, a estimulante capital da Bretanha francesa, cuja riqueza do seu património se
deve a grande diversidade de estilos e decorações. Da visita
panorâmica realçamos a parte antiga da cidade, que escapou
ao grande incêndio de 1720, a Ópera de Rennes, a capela
Saint-Yves e o Palácio da Justiça. Jantar e alojamento no Hotel Mercure Rennes Centre Gare ****, ou similar.

4º DIA RENNES – SAINT-MALO / DINAN –
RENNES

Após o pequeno-almoço buffet no hotel partimos para SaintMalo, típica cidade bretã, cujos monumentos e muralhas se
estendem ao longo de uma costa de extraordinária beleza.
Visita panorâmica, a uma das mais belas e originais cidades
francesas. Destacamos as maiores muralhas da Bretanha –
cuja construção se iniciou no séc. XII – que se mantiveram
intactas após os bombardeamentos de 1944, o Palácio
Saint-Malo e o Miradouro de Aleth. Almoço em restaurante
local. Prosseguimos para Dinan para visitar a cidade medieval
localizada junto ao Rio Rance, onde os duques da Bretanha
chegaram a ter residência, com destaque para o Castelo e
a Basílica de S. Salvador. Regresso a Rennes, para desfrutar
dos bem preservados bairros medievais. Devido a riqueza
florestal em seu redor, a cidade tem desde sempre um dos
maiores núcleos de casas em madeira em perfeito estado de
conservação. Jantar em restaurante local. Alojamento no
hotel.

5º DIA RENNES / NANTES / TOURS

Pequeno-almoço buffet no hotel. Deixamos a Armórica gaulesa celebrizada pelas histórias de Asterix e vamos em direção
a Nantes, a cidade portuária mais importante de França no
século XVIII. Paragem, breve visita panorâmica a pé do centro
histórico e almoço. A nossa viagem continua para Tours, a
robusta e sofisticada cidade que cresceu entre dois rios, servindo de porta de entrada para o vale do rio mais famoso, o
Loire. Mas é a pé que se respira o charme do centro histórico,
em que todos os caminhos vão dar à praça Plumereau. E ali
bem perto fica a basílica onde prestamos homenagem a um
soldado romano convertido ao cristianismo, de que iria ser
um dos maiores divulgadores, S. Martinho de Tours. Jantar
em restaurante local. Alojamento no Hotel Novotel Tours
Centre Gare ****, ou similar.

“Le Choiseul” um dos muitos locais onde história e requinte
se fundem numa só palavra. De tarde subimos a pé ao Castelo Real (visita do interior) onde paira a aura renascentista
de Leonardo da Vinci, cujos restos mortais aqui repousam,
na capela de St. Humberto. Partida para visita ao interior do
Palácio de Cheverny, que inspirou Hergé para a sua banda
desenhada de Tintin. Em hora a combinar, prossegue-se em
direção a Paris, a intemporal Cidade Luz, com o plácido rio
Sena a correr-lhe nas veias. Alojamento no Hotel Novotel
Paris Centre Tour Eiffel ****, ou similar. Jantar incluído.

7º DIA PARIS

Pequeno-almoço buffet no hotel. A manhã será preenchida
com meio-dia de visita panorâmica, com guia local, à mais
extraordinária metrópole europeia, onde, como que por
magia, foi possível reenquadrar cada monumento num conjunto, em que os famosos Boulevards e pontes sobre o rio
Sena permitem, frequentemente, criar perspetivas visuais de
vários monumentos em simultâneo, de uma riqueza e equilíbrio difíceis de igualar. Na margem esquerda do Sena, destacamos a Torre Montparnasse, os jardins do Luxemburgo, o
boulevard Saint-Michel, o Museu d’Orsay dos impressionistas, e a famosa ponte Alexandre III. Agora na margem direita
do rio, os Campos Elísios levam-nos da praça da Concórdia
ao Arco de Triunfo (entrada incluída) para do alto deste mítico monumento admirarmos uma das vistas mais apreciadas
de Paris. Finalmente penetramos no Bois de Bologne, o pulmão verde da cidade, onde foi construída a Fundação Louis
Vuitton, do arquiteto Frank Gehry. Passeio pelo magnífico
parque para apreciarmos o exterior desta surpreendente
obra de arquitetura contemporânea. Almoço em restaurante local. De tarde, visita às zonas da Boémia (Pigalle), Montmartre, Sacré-Coeur, Place du Tertre (Praça dos Pintores de
Rua). Jantar incluído. Alojamento no hotel.

8º DIA PARIS / LISBOA OU PORTO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em horário a combinar,
partida para o aeroporto. Formalidades de embarque e saída
em voo regular da TAP Air Portugal com destino a Lisboa ou
Porto. Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

O diferencial deste circuito
•

6º DIA TOURS / VALE DO LOIRE (CHENONCEAU,
AMBOISE E CHEVERNY) / PARIS

Pequeno-almoço buffet no hotel e partida para o castelo de
Chenonceau, literalmente construído em cima do rio Cher,
um dos afluentes do Loire. Rodeado de belíssimos jardins à
francesa, o castelo é um convite para amar a harmonia e elegância da renascença (visita com áudio-guia). Continuamos
para a pequena vila de Amboise preguiçosamente debruçada
sobre o rio. O almoço será servido no restaurante Château

•

•
•
•

Visita do Museu do Desembarque em
ARROMANCHES-LES-BAINS.
Visita de 3 castelos do vale do Loire, CHENONCEAU,
AMBOISE E CHEVERNY.
Almoço no restaurante Château “LE CHOISEUL”.
Visita à Abadia de MONT SAINT-MICHEL.
Visita ao Arco do Triunfo em PARIS.

PARTIDAS GARANTIDAs
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8

20

DIAS

VISITAS

13

7

REFEIÇÕES p.a.buffet

CAEN

RENNES

TOURS

PARIS

2

2

1

2

NORMANDIA
ST MALO
DINAN
RENNES

ROUEN

CAEN
MONT ST MICHEL

PARIS

CHENONCEAU CHEVERNY
VALE
AMBOISE
DO LOIRE
TOURS
NANTES

LOIRE

DATAS DE PARTIDA garantidaS
JULHO

18

AGOSTO

8 15

PREÇO POR PESSOA
DATAS
TODAS AS DATAS
DE PARTIDA

DUPLO

INDIVIDUAL

criança

€ 1.745

€ 2.145

€ 1.395

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 115, sujeito a
alteração. Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

O PREÇO INCLUI
•

•
•

MONT SAINT-MICHEL

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Passagem aérea em classe económica, em voos regulares TAP Air
Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça
de bagagem até 23kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, desde
o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet;
Refeições indicadas no itinerário - 13 refeições (bebidas não incluídas);
Guia local selecionado em Paris;
Restantes visitas orientadas pelo guia privativo: Rouen, Caen, Praia
de Arromanches-les-Bains e Museu do Desembarque, Rennes, Dinan, Castelo de Amboise, Palácio de Cheverny, parque do Bois de
Boulogne e zona da Boémia (Pigalle e Montmartre);
Entrada com áudio-guia no Castelo de Chenonceau e na Abadia de
Mont Saint-Michel;
Visitas e entradas conforme programa;
Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 115.

* Seguros complementares pág. 130
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EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

CÔTE D’AZUR, ALPES
SUÍÇOS E LAGOS ITALIANOS

circuito

exclusivo
NORTRAVEL

NICE • ÈZE VILLAGE • MÓNACO • MONTE CARLO • ST. PAUL DE VENCE • CANNES • GÉNOVA • RAPALLO • PORTOFINO
• MILÃO • COMO • ST. MORITZ • TIRANO • MONTANO LUCINO • LUGANO • BAVENO OU STRESA • ILHAS BORROMEU
1º DIA LISBOA OU PORTO / NICE

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida
para formalidades de embarque. Partida em voo regular da
TAP Air Portugal com destino a Nice. Chegada e assistência
pelo nosso guia privativo de língua portuguesa que acompanha a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de
partida. Breve visita panorâmica orientada pelo nosso guia
privativo. Transporte ao hotel. Alojamento no Hotel Novotel
Nice Centre ****, ou similar. Jantar incluído.

2º DIA NICE – ÈZE VILLAGE / MÓNACO / MONTE
CARLO – NICE

Pequeno-almoço buffet no hotel. Tempo livre para atividades
de gosto pessoal. Aproveite para conhecer o mercado matinal,
percorrer a Promenade des Anglais e admirar uma das mais
famosas praias da Côte D’Azur. Em hora a indicar partida para
Èze Village, através da Moyenne Corniche e suas belíssimas
paisagens. Almoço em restaurante local. Depois, visitando a
aldeia de Èze, verdadeiro ninho de águia, chegaremos ao jardim exótico, que não só reúne uma fabulosa coleção de catos,
como, do alto dos seus 427 metros, nos inebria pelo esplêndido panorama sobre o Mediterrâneo. Visita à Usine Laboratoire
Fragonard, um dos expoentes da indústria cosmética do sul
da França. De seguida partimos para o Principado do Mónaco,
estado soberano desde 1297 quando François Grimaldi o arrebatou aos genoveses, para aí instalar a sua dinastia. Local onde
se realiza o mais excitante circuito urbano de Fórmula 1, e conhecido pelo luxo, sofisticação e glamour. A visita orientada
pelo nosso guia leva-nos a pé pelas ruelas da cidade, passando
pelo Museu Oceanográfico, no passado dirigido por Jacques
Cousteau, passando na catedral onde repousam a malograda
princesa Grace Kelly e seu esposo Rainier III, e terminando o
passeio na praça do Palácio Grimaldi, com seus miradouros sobre a baía de la Condamine, sempre repleta de iates, ou o bairro de Fontvieille, espaço ganho ao mar nos anos 70. Jantar
em restaurante local e continuação para Monte Carlo, onde
além do casino, pode apreciar os jardins, as belas fachadas e o
“desfile” de carros de alta gama. Regresso a Nice e alojamento.

3º DIA NICE / ST. PAUL DE VENCE / CANNES /
GÉNOVA

Pequeno-almoço buffet no hotel. De seguida partimos para a
encantadora aldeia fortificada Saint-Paul de Vence, “pendurada” num esporão rochoso, entre os Alpes Marítimos e o Mediterrâneo, que nos deslumbra pelas suas ruelas medievais e
variedade de pequenas galerias de arte. Foi morada do pintor
Marc Chagall nos seus últimos 20 anos de vida. Conduzidos
pelo nosso guia acompanhante, teremos tempo para passear
pelas ruelas estreitas e sentir o seu charme. Depois, continuação para Cannes, conhecida como a “estrela da Côte D’Azur”,
famosa pelo Palácio dos Festivais, a marina com os seus luxuosos barcos de recreio e a avenida marginal Boulevard de la Croisette. Almoço em restaurante local. Continuação para Génova
- capital da Ligúria e maior porto marítimo de Itália. Jantar e
alojamento no Hotel NH Génova Centro ****, ou similar.

4º DIA GÉNOVA – RAPALLO / PORTOFINO /
RAPALLO – GÉNOVA

Pequeno-almoço buffet no hotel. Génova, é uma pérola a ser
descoberta, uma joia artística inesperada. Senhora dos mares
até ao séc. XVI, e cidade natal de Cristóvão Colombo, usufruiu do comércio de mercadorias do Médio Oriente, (seda,
pedras preciosas e especiarias) cobrindo-se de palácios barrocos e igrejas sumptuosas. O nosso passeio, acompanhado
de guia local, começará com uma panorâmica de autocarro
seguida de passeio a pé. Da Piazza Ferrari, com sua fonte monumental, ao Teatro da Ópera, atravessando o Palácio Ducal,
faz-se a ligação entre a cidade moderna e a antiga. Depois, as
intricadas e castiças ruas do bairro mercantil levar-nos-ão à
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catedral de S. Lourenço, e à Via Garibaldi uma elegante artéria
genovesa com palácios do séc. XVI e XVII. Finda a visita, partimos em direção a Rapallo onde almoçamos em restaurante
local. De tarde, embarcamos numa viagem até à pitoresca
enseada de Portofino¹, local de encontro das estrelas do cinema mundial. Em hora a indicar, retorno de barco a Rapallo
e posteriormente a Génova. Jantar e alojamento no hotel.
¹Caso as condições de navigabilidade obriguem à suspensão dos
transportes marítimos no Golfo do Tigullio, Portofino será substituído
por Sta. Margherita Ligure.

5º DIA GÉNOVA / MILÃO / COMO / MONTANO
LUCINO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida em direção a Milão
capital da finança e da moda italiana, para admirar a imponente Catedral de Nossa Senhora de Milão, as Galerias Vittorio Emanuele e o Teatro alla Scala, o mais famoso teatro
de ópera do mundo. Almoço em restaurante local. Em hora
a indicar partida para Montano Lucino, com paragem em
Como para fotografar e deambular nas margens do seu belíssimo lago. Chegada a Montano Lucino, jantar e alojamento
no Hotel Cruise ****, ou similar.

6º DIA MONTANO LUCINO – ST MORITZ
(BERNINA EXPRESS) / TIRANO – MONTANO
LUCINO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para a Suíça, percorrendo estradas alpinas e o Maloja Pass, para chegar a
St. Moritz, famosa estância de esqui situada a 1822 metros
de altitude. Almoço em restaurante local. Ao início da tarde, embarque num dos mais famosos comboios alpinos, o
Bernina Express, que através de maravilhosas paisagens, nos
levará até à localidade italiana de Tirano. Regresso a Montano
Lucino, jantar e alojamento no hotel.

7º DIA MONTANO LUCINO / LUGANO / BAVENO
OU STRESA

Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para a cidade Suíça
de Lugano, também ela situada nas margens de um lago, que
pela quantidade de cerejeiras na região, foi pelos romanos
apelidado de Ceresio. Tempo para passear no Parco Cívico e
nas ruas de arcadas do centro antigo. Almoço em restaurante local e partida para Stresa ou Baveno. Chegada, jantar e
alojamento no Grand Hotel Bristol **** ou Grand Hotel
Dino ****, ou similar.

8º DIA BAVENO OU STRESA / ILHAS BORROMEU
/ AEROPORTO DE MILÃO / LISBOA OU PORTO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Embarque para a Ilha Bella,
para visita ao Palácio Borromeu, com guia local, e seus fantásticos jardins em socalcos. Em horário a combinar, partida
para o aeroporto de Milão. Formalidades de embarque e saída em voo regular da TAP Air Portugal com destino a Lisboa
ou Porto. Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

O diferencial deste circuito
•
•
•

•
•
•

•

Visita ao Jardim Exótico de ÈZE VILLAGE.
Visita à fábrica de perfumes e cosmética FRAGONARD.
Jantar no Mónaco e tempo livre para o Casino em
MONTE CARLO.
Visita do centro histórico de GÉNOVA.
Passeio de barco e visita de PORTOFINO.
Travessia dos Alpes Suíços no famoso comboio
“BERNINA EXPRESS”.
Visita do Palácio Borromeu numa ilha do LAGO
MAGGIORE.

BERNINA EXPRESS

PARTIDAS GARANTIDAs
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8

13

DIAS

VISITAS

NICE

GÉNOVA

2

2

13

REFEIÇÕES p.a.buffet

MONTANO LUCINO BAVENO OU STRESA

2

LUGANO
BAVENO
MILÃO

ST. PAUL DE VENCE
CANNES
MÓNACO

7
1

ST.MORITZ
TIRANO
COMO
MONTANO LUCINO

GÉNOVA
RAPALLO / PORTOFINO
MONTE CARLO
NICE

MÓNACO

DATAS DE PARTIDA garantidaS
JULHO

12 19 26

AGOSTO

2

9 16 23 30

Nas datas sublinhadas o itinerário realiza-se no sentido inverso,
garantindo integralmente todos os serviços e visitas programadas. Consulte o itinerário detalhado em www.nortravel.pt

PREÇO POR PESSOA
DATAS
TODAS AS DATAS
DE PARTIDA

DUPLO

INDIVIDUAL

criança

€ 1.890

€ 2.290

€ 1.470

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 160 (saída de
Lisboa), sujeito a alteração. Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

SUPLEMENTOS

Taxa de aviação saída do Porto € 25

O PREÇO INCLUI
COMO

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Passagem aérea em classe económica, em voos regulares TAP Air
Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça
de bagagem até 23kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, desde
o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet;
Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não incluídas);
Guia local selecionado em Génova e Palácio Borromeu;
Restantes visitas orientadas pelo guia privativo em: Nice, Èze Village, Mónaco, St. Paul de Vence, Cannes, Portofino, Milão, passeio
comboio Alpino Bernina Express, St. Moritz e Lugano;
Visitas e entradas conforme programa;
Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 160 (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 130
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EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

SUL DE ITÁLIA
TERRA DO “MEZZOGIORNO”

novidade

2020

novidade

circuito

exclusivo
NORTRAVEL

NÁPOLES • CAPRI • COSTA AMALFITANA • POMPEIA • PAESTUM • ALBEROBELLO • MATERA • BARI • OSTUNI • LECCE • AVELINO • CASERTA
1º DIA LISBOA OU PORTO / NÁPOLES

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida
para formalidades de embarque assistidas. Partida em voo
regular TAP Air Portugal com destino a Nápoles. À chegada,
assistência pelo nosso guia português privativo que acompanha a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida. Em hora a indicar localmente início da visita a Nápoles a
vibrante capital da Campânia. Aqui a história e tradições milenares fundem-se harmoniosamente com o quotidiano do
presente. Começamos por descobrir as modernas avenidas e
praças rasgadas no período do Risorgimento, a zona monumental do centro histórico com o Palácio Real, o Teatro de
San Carlo e a Galeria Umberto I, comparável apenas àquela
de Milão, e percorremos a marginal de Mergellina que nos
oferece das melhores vistas sobre o golfo de Nápoles com as
ilhas de Capri, Ischia e Procida. Nas milenares ruas de Nápoles, cheias de comércio e vida local, percorremos a famosa
rua Spaccanapoli que nos leva até à Catedral de San Gennaro
(exterior), venerado protetor desta cidade contra as ameaças do majestoso Vesúvio. Chegada ao Hotel Starhotel Terminus ****, ou similar. Alojamento e jantar.

2º DIA NÁPOLES – ILHA DE CAPRI – NÁPOLES

Após pequeno-almoço buffet no hotel, atravessamos em ferry para a pequena e glamorosa ilha de Capri. O ambiente que
aqui se vive é uma mistura de requinte e simplicidade, onde
o ar perfumado e o clima convidam à exaltação dos sentidos.
Chegamos a Marina Grande e na companhia da nossa guia
local começamos por visitar a localidade de Capri. Desde a
Piazza Umberto I e atravessando as pitorescas e glamorosas
ruelas da localidade, chegamos aos Jardins de Augusto que
nos oferecem uma das melhores vistas sobre a costa sul desta ilha. Almoço em restaurante local. De tarde, partimos para
Anacapri onde exploramos o lado menos conhecido, mas
mais pitoresco desta ilha. Partindo da Piazza Vittoria atravessamos as ruelas cheias de artesanato, até chegarmos à igreja
de São Miguel, famosa pelo seu chão coberto por um vibrante painel de azulejos barrocos napolitanos únicos. Tempo
livre para atividades a gosto pessoal. Sugerimos a subida ao
Monte Solaro, o ponto mais alto de Capri ou a visita à Villa de
San Michele, imortalizada pela obra de Axel Munthe. Em hora
a indicar localmente, travessia de ferry para regresso a Nápoles. Chegada e transporte ao hotel. Jantar e alojamento.

3º DIA NÁPOLES – COSTA AMALFITANA /
POMPEIA – NÁPOLES

Pequeno-almoço buffet no hotel. Hoje percorremos a Costa
Amalfitana, com as mais deslumbrantes paisagens sobre o
mar Mediterrâneo, pois segundo a lenda, Hércules apaixonou-se por uma ninfa chamada Amalfi, que, quando morreu,
foi enterrada pelo seu amante no local mais belo do mundo...
considerada atualmente Património Mundial da UNESCO.
Pequenas localidades desfilam pela estrada que serpenteia
por entre o mar e a montanha: Sta. Ágata, Positano, Praiano,
Furore e finalmente Amalfi, pitoresco porto de mar de águas
azul-turquesa, em contraste com o branco do casario. Almoço em restaurante local. Em hora a indicar, partimos para
Pompeia nos arredores do magnífico vulcão Vesúvio, que
no fatídico ano de 79 d.C. entrou em erupção sepultando as
vizinhas cidades romanas de Pompeia, Ercolano e Stabia. Visita com guia local do extraordinário núcleo arqueológico de
Pompeia, hoje Património Mundial da UNESCO. Passeando
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pelas ruas empedradas, atravessando o Fórum e entrando
em algumas das suas casas, conseguimos desvendar o avançado urbanismo da época romana clássica e compreender
como viviam os seus habitantes há cerca de dois milénios.
Em hora a determinar localmente, regresso a Nápoles. Alojamento e jantar no hotel.

4º DIA NÁPOLES / PAESTUM / ALBEROBELLO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para Paestum, na
região mais meridional da Campânia. A antiga cidade Helenística de Poseidonia, é um dos melhores testemunhos da presença grega na Itália continental conforme atestam o Heroon
(túmulo dos heróis fundadores), o Ekklesiasterion (assembleia “municipal”), a Agorà (praça principal da cidade) bem
como três majestosos templos dóricos que sobreviveram ao
virar dos séculos. Este é também o território das manadas
de búfalos e da famosíssima Mozzarella di Bufala e, precisamente junto às muralhas romanas da cidade arqueológica de
Paestum, teremos a oportunidade de conhecer a técnica de
fabricação da mozzarella e ainda de provar alguns dos melhores produtos da região Cilentina. Almoço incluído. Em hora
indicar localmente, continuação para Alberobello atravessando os Apeninos Lucanos e as agrestes paisagens do interior
do “Mezzogiorno” italiano. Conhecida como a cidade dos
Trulli, declarada pela UNESCO como Património da Humanidade em virtude do seu valor estético e histórico, Alberobello
é guardiã de um sem-fim de casas de pedra redondas com
os seus telhados de pedra cónicos ainda hoje habitadas mas
que foram construídas usando técnicas da era pré-histórica.
Tempo para visitar esta localidade e apreciar o seu variado
artesanato. Partida para o Grand Hotel La Chiusa di Chietri
****, ou similar. Jantar e alojamento.

5º DIA ALBEROBELLO – MATERA / BARI –
ALBEROBELLO

Após pequeno-almoço buffet no hotel partimos para Matera, cidade dos Sassi, os bairros com casas de arquitetura
rupestre escavadas na rocha. Cidade declarada Património
da Humanidade pela UNESCO e habitada desde o Paleolítico
em grutas escavadas pelo ser humano é o melhor exemplo
de uma cidade troglodita no Mediterrâneo. Como uma das
mais antigas cidades da Europa, foi escolhida por Mel Gibson
como cenário perfeito para rodar “A Paixão de Cristo”. Em
hora a indicar localmente, partida para a capital da Apúlia,
Bari, importante cidade e de atividades tão genuínas quanto
a pasta fresca Orecchiette (massa em forma de pequenas
orelhas) feita pelas mãos experientes das senhoras barese
nas ruelas estreitas da cidade velha ou o atirar ao chão o polvo acabado de capturar, para o “amaciar” no porto de pesca. Chegada e almoço em restaurante local. De tarde, visita
com guia local. As elegantes muralhas da cidade protegem
o centro histórico labiríntico, conhecido como Bari Vecchia,
onde encontramos os dois grandes pontos de interesse desta cidade: a Catedral de S. Sabino e a basílica de São Nicolau,
famoso santo que serviu de inspiração para o moderno Pai
Natal. Contrastando com a cidade velha, visitamos também
a Bari Nova de traça moderna a régua e esquadro. Em hora a
indicar, regresso a Alberobello. Alojamento e jantar no hotel.

6º DIA ALBEROBELLO – OSTUNI / LECCE –
ALBEROBELLO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida em direção ao Sa-

lento, nome dado à região mais meridional da Apúlia, o chamado “tacão da bota” de Itália. A primeira paragem é na vila
branca de Ostuni: um singelo aglomerado de casas caiadas
no cimo de um monte isolado de onde se tem uma panorâmica única, tanto para o mar como para o interior do Salento
pontilhado de oliveiras e vinhas. Começamos o nosso passeio
a pé na Piazza della Libertà com o seu palácio de fachada sóbria da câmara municipal, em direção ao coração da cidade,
onde encontramos a fachada barroca da catedral de Santa
Maria Assunta e o caraterístico Arco Scoppa. Almoço em
restaurante local. À tarde partimos para Lecce, conhecida
como a Florença do sul pela sua monumentalidade mas ao
invés da marca da renascença, é o barroco que corre nas suas
veias. Da visita panorâmica destacamos a basílica de Santa
Croce e o Palazzo del Governo, as ruínas do antigo anfiteatro
romano, o Duomo (Catedral), a Basílica de São João Batista
e a Porta Rudiae. Em hora a informar localmente, regresso a
Alberobello. Jantar e alojamento no hotel.

7º DIA ALBEROBELLO / AVELINO / CASERTA

Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para poente em
direção à região da Campânia e a meio da manhã chegamos
a um vale de verde intenso na província de Avelino. A origem vulcânica e o microclima destas terras estão na origem
de uma das regiões vitivinícolas mais famosas da Itália, com
vinhos de castas locais de grande qualidade. Visita de uma
adega local, para provar o néctar dos Deuses aqui produzido.
Após o almoço incluído seguimos para Caserta, a norte de
Nápoles, onde no século XVIII o rei de Nápoles, Carlos III de
Bourbon, mandou construir um palácio que rivalizasse com
o de Versalhes. O resultado foi a Reggia di Caserta, ainda hoje
o maior palácio real em volume no mundo e inserido na lista
de Património da Humanidade da UNESCO. Após a visita do
palácio com guia local, tempo livre para descobrir os imensos
jardins com os seus lagos, fontes e cascatas. Jantar e alojamento no Hotel dei Cavalieri ****, ou similar.

8º DIA CASERTA / AEROPORTO DE NÁPOLES /
LISBOA OU PORTO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a indicar localmente, partida para o aeroporto. Formalidades de embarque
e partida em voo regular da TAP Air Portugal com destino a
Lisboa ou Porto. Chegada ao respetivo aeroporto. FIM DA
VIAGEM

O diferencial deste circuito
•

•

Passeio de barco até à glamorosa ilha de CAPRI,
incluindo visita com guia local.
Visita a 7 locais classificados Património Mundial
da Humanidade pela UNESCO: centro histórico de
NÁPOLES, COSTA AMALFITANA, uma das mais
deslumbrantes paisagens sobre o Mediterrâneo, sítio
arqueológico de POMPEIA, Parque arqueológico
de PAESTUM, ALBEROBELLO com os seus Trulli,
MATERA, uma das cidades mais antigas da Europa e
o palácio REGGIA DI CASERTA, o maior palácio real
do mundo.

PARTIDAS GARANTIDAs
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8

14

DIAS

VISITAS

13

7

REFEIÇÕES p.a.buffet

NÁPOLEs

ALBEROBELLO

CASERTA

3

3

1

CASERTA
NÁPOLES POMPEIA

BARI

ALBEROBELLO
MATERA
OSTUNI LECCE
CAPRI COSTA PAESTUM
AMALFITANA

COSTA AMALFITANA

DATAS DE PARTIDA garantidaS
Julho

12 19 26

Agosto

2

9 16 23 30

PREÇO POR PESSOA
DATAS
Todas as datas
de partida

DUPLO

INDIVIDUAL

criança

€ 1.790

€ 2.090

€ 1.390

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 160 (saída de
Lisboa), sujeito a alteração. Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

SUPLEMENTOS

Taxa de aviação saída do Porto € 25

O PREÇO INCLUI
•

•

bari

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Passagem aérea em classe económica em voos regulares TAP Air
Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça
de bagagem até 23kg
Assistência nas formalidades de embarque;
Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com itinerário;
Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa desde
o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet;
Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não incluídas);
Guias locais selecionados em Nápoles, Capri, Parque Arqueológico
de Pompeia, Parque Arqueológico de Paestum, Matera, Bari, Lecce
e Reggia di Caserta;
Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo em: panorâmica em autocarro na Costa Amalfitana, Amalfi, Alberobello e
Ostuni;
Visitas e entradas conforme itinerário;
Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de bagagem por
pessoa);
Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*;
Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 160 (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 130
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EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

ITÁLIA CLÁSSICA

circuito

exclusivo

ROMA • VATICANO • ASSIS • SIENA • FLORENÇA • PISA • VERONA • PÁDUA • VENEZA • MILÃO
1º DIA LISBOA OU PORTO / ROMA

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida.
Assistência nas formalidades de embarque. Partida em avião
da TAP Air Portugal com destino a Roma. Chegada e desembarque assistido pelo guia privativo de língua portuguesa que
acompanha a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto
de partida. Transporte ao Hotel NH Villa Carpegna ****,
ou similar. Jantar e alojamento no hotel.

2º DIA ROMA

Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para visita da Roma
“Barroca”, com guia local, passando pela Praça da República,
via Vittorio Veneto, praça Barberini. Depois, passeio a pé pela
Fonte de Trevi, a mais bela de Itália, pelo Panteão e pela Praça
Navona dos pintores de rua e dos famosos gelados. Com a
vista do Castelo de Sto. Ângelo e da Basílica de São Pedro
terminamos a visita desta bela cidade. Almoço em restaurante local. De tarde, visitamos os Fóruns Imperiais e o Coliseu,
com paragem para admirar esta imponente ruína da época
do Império (exterior), o monumento mais famoso de Roma.
Passamos ainda pelo Arco de Constantino e pelo Circo Máximo. Jantar e alojamento no hotel.

3º DIA ROMA / VATICANO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Este dia é dedicado a conhecer Roma “A Eterna”, com guia local e almoço em restaurante local incluído. Visitamos o interior do incomparável
Museu do Vaticano e da Capela Sistina, onde Miguel Ângelo
pintou a sua genial visão da Criação, a Praça e Basílica de S.
Pedro e por fim, visitamos o interior da Igreja de Santa Maria
Maior. Final de tarde livre para atividades de gosto pessoal.
Jantar e alojamento no hotel.

4º DIA ROMA / ASSIS / SIENA / FLORENÇA

Após o pequeno-almoço buffet partida para Assis. Visita desta bela e mística localidade com destaque para a Basílica de S.
Francisco, famosa pelos seus frescos e que abriga o túmulo e
relíquias do fundador da Ordem dos Franciscanos. Almoço
em restaurante local. Após o almoço partimos para Siena.
Visita desta magnífica cidade medieval, passando pela Piazza
del Campo, onde se realiza o famoso Palio delle Contrade e
pela Catedral (sem entrada). Ao fim da tarde, continuamos
para Florença. Jantar e alojamento no Hotel Starhotel Tuscany ****, ou similar.

5º DIA FLORENÇA – PISA – FLORENÇA

Pequeno-almoço buffet no hotel. Visita com guia local a este
extraordinário repositório de arte, berço do Renascimento,
terra de Leonardo da Vinci, Michellangelo, Giotto, Dante e
Machiaveli, entre outros. Durante a visita teremos oportunidade de admirar a Catedral de Santa Maria del Fiore, o Batistério com as célebres Portas do Paraíso, a Igreja de Santa Cruz,
Panteão dos Grandes de Itália, a Piazza della Signoria e a Ponte
Velha. Almoço em restaurante local. Partida para Pisa, a primeira potência económica e militar da Toscânia na idade média. Num passeio a pé, atravessamos a muralha que ainda hoje
rodeia parcialmente a localidade para conhecer a arquitetura
românica da época com uma expressão local bem própria. O
nosso destino e atração obrigatória de quem visita a cidade
é o conjunto arquitetónico da Piazza dei Miracoli, Catedral,
Batistério e Torre Inclinada, onde Galileu estudou as leis da

SIENA

42

NORTRAVEL

gravidade. Regresso a Florença. Jantar e alojamento no hotel.

6º DIA FLORENÇA / VERONA / PÁDUA / VENEZA
MESTRE

Após o pequeno-almoço buffet no hotel, daremos início a
viagem para Verona, onde conhecemos a pé, esta cidade
imortalizada por Shakespeare em “Romeu e Julieta”, passando pela Praça Bra com as suas esplanadas, Arena Romana,
Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori e a casa de Julieta, onde
os apaixonados do mundo inteiro depositam as suas juras de
amor eterno. Almoço em restaurante local e continuação
para Pádua. Visita à Basílica de Santo António, com as suas
cúpulas bizantinas, que alberga o túmulo e relíquias do santo padroeiro. Em hora a combinar localmente partida para
Veneza – Mestre. Chegada, jantar e alojamento no Hotel
Novotel Veneza Mestre ****, ou similar.

7º DIA VENEZA-MESTRE / VENEZA / MILÃO

Pequeno-almoço buffet e partida para o cais, onde uma
lancha privativa nos levará a fazer um passeio de barco na
lagoa de Veneza, passando pela Ilha do Lido, onde tem lugar
o famoso festival de cinema, as Ilhas da Giudecca e de San
Giorgio Maggiore, onde o famoso arquiteto Andrea Palladio
construiu a igreja com o mesmo nome, além das Ilhas S.
Servolo e S. Clemente, onde eram acolhidos os peregrinos
regressados da Terra Santa. Desembarque e início de uma
visita panorâmica a pé, a cidade de Veneza, “A Sereníssima”.
O Palácio Ducal, a Praça e o exterior da Basílica de S. Marcos,
a Ponte dos Suspiros, entre outros, farão parte desta visita.
No tempo livre renda-se à magia desta cidade rodeada de
água, onde as gôndolas baloiçam ao ritmo de um passado
faustoso, e as ruas em forma de canais formam um puzzle
rendilhado, obra perfeita do génio do homem adaptando-se
à natureza hostil. Almoço em restaurante local. Em hora a
combinar, continuação para Milão e breve panorâmica desta
cidade, capital da finança e da moda italiana, para admirar a
imponente Catedral de Nossa Senhora de Milão, as Galerias
Vittorio Emanuele e o Teatro alla Scala, o mais famoso teatro
de ópera do mundo. Jantar e alojamento no Hotel Starhotel Tourist ****, ou similar.

8º DIA MILÃO / LISBOA OU PORTO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a indicar localmente, partida para o aeroporto de Milão. Formalidades de
embarque. Partida em voo regular TAP Air Portugal com destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao aeroporto de destino.
FIM DA VIAGEM

O diferencial deste circuito

•

•
•

•
•

Visita de ROMA destacando os Fóruns Imperiais,
entrada nos Museus do Vaticano e visita de duas das
Basílicas Papais mais importantes, S. Pedro e Sta.
Maria.
Visita da Basílica de S. Francisco de ASSIS.
Passeio pedonal em VERONA cidade de Romeu e
Julieta.
Visita da Basílica de S. António em PÁDUA.
Passeio de barco na lagoa de VENEZA.

roma

PARTIDAS GARANTIDAs
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8

12

13

DIAS

VISITAS

7

REFEIÇÕES p.a.buffet

ROMA

FLORENÇA

veneza

MILÃO

3

2

1

1

MILÃO
VERONA

PÁDUA

FLORENÇA
PISA

VENEZA

SIENA
ASSIS
ROMA

milão

DATAS DE PARTIDA garantidaS
4 11 18 25

Abril

4 11 Julho

maio

30

Agosto

1

Junho

6

Setembro

5 12 19 26

Outubro

3

8 15 22 29

Nas datas sublinhadas o itinerário realiza-se no sentido inverso,
garantindo integralmente todos os serviços e visitas programadas. Consulte o itinerário detalhado em www.nortravel.pt
Na partida de 19Set o alojamento em Milão será substituído
pelo alojamento em Malpensa, no Hotel Grand Milano Malpensa ****, ou similar. Na partida de 15Ago, devido ao horário de
chegada do voo, o jantar não está incluído no 1º dia.

PREÇO POR PESSOA
DATAS
4ABR + JUN + JUL +
AGO + 5, 26SET + OUT
11ABR + MAI + 12,
19 SET
FLORENÇA

DUPLO

INDIVIDUAL

criança

€ 1.890

€ 2.270

€ 1.590

€ 1.790

€ 2.190

€ 1.540

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 170 (saída de
Lisboa), sujeito a alteração. Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

SUPLEMENTOS

Taxa de aviação saída do Porto € 25

O PREÇO INCLUI
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passagem aérea em classe económica em voos regulares TAP Air
Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça
de bagagem até 23kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com itinerário;
Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa desde
o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet;
Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não incluídas), exceto na partida de 15Ago que tem 12 refeições;
Guias locais selecionados em Roma, Vaticano (Museus do Vaticano
+ Capela Sistina) e Florença;
Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo: Assis, Siena,
Pisa, Verona, Pádua, Veneza e Milão;
Visitas e entradas conforme programa;
Serviço de bagageiros a saída dos hotéis (1 peça de bagagem por
pessoa);
Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*;
Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 170 (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 130
VENEZA
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EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

CIRCUITO NA SICÍLIA

Voos diretos para Catânia

voo

circuito

direto

NORTRAVEL

especial exclusivo

CATÂNIA • SIRACUSA • PIAZZA ARMERINA • AGRIGENTO • MARSALA • ERICE • PALERMO • MONREALE • CEFALÙ •
MONTE ETNA • TAORMINA
1º DIA LISBOA / CATÂNIA

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida
para formalidades de embarque. Saída em voo especial direto para Catânia (sem serviço de catering a bordo). Chegada
e assistência pelo nosso guia privativo de língua portuguesa
que acompanha a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida. Transporte ao Hotel NH Catania Centro
****, ou similar, em Catânia. Alojamento no hotel.

2º DIA CATÂNIA - SIRACUSA - CATÂNIA

Após o pequeno-almoço buffet, partida em direção a Siracusa, uma das maiores potências mediterrânicas do período
clássico helenístico, terra natal de Arquimedes, e uma das
cidades mais monumentais da Sicília dos dias de hoje. Testemunho da grandeza desta antiga cidade-estado é o parque
Arqueológico de Neapolis (entrada e visita incluída), com as
suas famosas ruínas: Latomias do Paraíso, a “Orelha de Dionísio”, o Teatro Grego e o Anfiteatro Romano. Almoço em
restaurante local. Na parte da tarde conhecemos Ortígia, a
ilha onde a cidade-estado foi originalmente fundada mas que
ostenta hoje dos melhores exemplos de arquitetura barroca
da Sicília. Destacamos templo de Minerva transformado em
Catedral Cristã, a lendária Fontana di Arethusa e o Templo
de Apollo. Regresso a Catânia. Jantar e alojamento no hotel.

3º DIA CATÂNIA / PIAZZA ARMERINA /
AGRIGENTO

Após pequeno-almoço buffet, partida até Piazza Armerina
para visita à famosa Villa Romana de Casale, que foi declarada
Património Mundial graças aos seus bem conservados 3.500
m² de mosaicos. Almoço em restaurante local. Durante a
tarde partimos em direção a Agrigento para visitar o famoso
Vale dos Templos, que inclui o Templo de Juno, da Concórdia
e Hercules, que representam nos dias de hoje, os melhores
exemplos da civilização Grega na Sicília. Jantar e alojamento
no Hotel Dioscuri Bay Palace ****, ou similar, em Agrigento.

4º DIA AGRIGENTO/ MARSALA / SALINAS DE
NUBIA / ERICE / PALERMO

Após pequeno-almoço buffet, saída em direção a Marsala
com visita ao seu gracioso centro histórico e de uma cave do
sedutor vinho de Marsala, que alguns locais apelidam jocosamente de “vinho da meditação”. Visita guiada com explicação
sobre a produção deste vinho, seguida de uma degustação
deste néctar complexo e forte. Almoço em restaurante local.
A caminho de Erice, passagem pelas Salinas de Nubia e os
seus imprescindíveis antigos moinhos de vento, que bombeavam a água salgada para os rectângulos de evaporação. No
topo do Monte Erice ergue-se a mítica cidade medieval do
mesmo nome, mais parecendo uma criação da Deusa Harmonia em busca da paisagem perfeita sobre Trapani e as ilhas
Egadi. Em hora a designar localmente, partida para Palermo.
Jantar e alojamento no Hotel Mercure Palermo Centro
****, ou similar.

6º DIA PALERMO / CEFALÙ / CATÂNIA

Após pequeno-almoço no hotel, saída em direção à costa
do mar Tirreno, para chegar à cidade de Cefalù. Pequena
povoação localizada na Costa Norte da ilha, famosa pela sua
Catedral em estilo Árabe-Normando, os seus mosaicos árabe-bizantinos, e pelas suas casas construídas sobre as rochas.
Tempo livre. Almoço em restaurante local. Continuação da
viagem até Catânia, cidade construída em pedra lávica do
Etna, para passeio panorâmico a pé: Praça do Duomo, Catedral de Sant’Ágata e a fonte do elefante, símbolo de Catânia,
a histórica Via Etnea e a Barroca Via Crociferi. Jantar em
restaurante local. Alojamento no Hotel NH Catania Centro
****, ou similar.

7º DIA CATÂNIA - MONTE ETNA / TAORMINA CATÂNIA

Pequeno-almoço buffet no hotel. Se as condições climáticas
o permitirem, subida até aos 1800 metros do monte Etna, o
vulcão mais alto da Europa (possibilidade de subir aos 3300
metros como opcional*), onde desfrutamos de uma paisagem deslumbrante sobre o mar Jónico. Tempo livre para
caminhar pelas crateras Silvestri. Continuação até Taormina,
espetacularmente "pendurada" de um dos lados da montanha. Fundada em 400 a.C., é famosa por ser um dos locais
prediletos de celebridades do mundo inteiro. O passeio a pé
pelas ruelas empedradas, leva-nos até ao teatro greco-romano. Visita ao teatro de onde se obtêm fabulosas panorâmicas
sobre o mar, o Monte Etna e Taormina. Almoço em restaurante local. Tempo livre para deambular pelo centro histórico, apreciar o famoso artesanato local, comer um gelado
siciliano, ou simplesmente sentar-se numa esplanada a tomar
um cappuccino. Regresso ao hotel em Catânia. Jantar e alojamento no hotel.

8º DIA CATÂNIA / LISBOA

Pequeno-almoço buffet no hotel. Manhã livre e almoço no
hotel. Em hora a combinar localmente, partida para o aeroporto de Fontana Rossa de Catânia. Formalidade de embarque e partida em voo especial direto para Lisboa (sem serviço de catering a bordo). Chegada e FIM DA VIAGEM
*Durante a visita ao Monte Etna o nosso tour leva-o até aos 1800 metros. Aqui os clientes podem ter tempo livre para compras, beber um
café e passear pelas crateras Silvestri. Se o cliente pretender subir até
à altitude de 2500 metros, pode adquirir, opcionalmente, um bilhete
de teleférico; se pretender subir até aos 3300 metros, pode adquirir,
opcionalmente, o bilhete inteiro que inclui o teleférico até aos 2500
metros + o passeio em 4x4 com guias certificados.
Recomendamos o uso de roupa confortável, uma peça de roupa mais
quente e que leve um corta-vento, calçado confortável como ténis
ou botas de montanha (corta vento e botas de montanha podem ser
alugados localmente). A subida acima dos 1800 metros não é recomendável a pessoas com problemas de tensão, de coração ou que
sofram de asma.

5º DIA PALERMO - MONREALE - PALERMO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Durante a manhã fazemos
a visita à capital da Sicília, Palermo, uma das cidades com
mais património cultural. Para além da visita panorâmica ao
centro histórico com guia local entramos na Capela Palatina
e na Catedral com mais de nove séculos de história. Continuação em direção a Monreale, pequeno povoado localizado
a cerca de 7 km de Palermo, onde visitamos a deslumbrante Catedral, edificada pelo rei Guilherme II, por guardar no
seu interior maravilhosos mosaicos, únicos pela sua beleza
e majestosidade. Visita ao Claustro Beneditino, em puro estilo Normando. Almoço em restaurante local. Tarde livre em
Palermo para compras e visitas de caráter pessoal. Jantar e
alojamento no hotel.
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O diferencial deste circuito
•

•
•
•
•
•

Visita à Villa Romana del Casale em PIAZZA
ARMERINA.
Visita ao Vale dos Templos em AGRIGENTO.
Prova de vinhos em MARSALA.
Visita à Catedral e claustro de MONREALE.
Subida ao MONTE ETNA até aos 1800 metros.
Visita ao Teatro greco-romano de TAORMINA.

PALERMO

PARTIDAs GARANTIDAs
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8

13

DIAS

VISITAS

13

7

REFEIÇÕES p.a.buffet

Catânia

Agrigento

Palermo

Catânia

2

1

2

2

ERICE

MONREALE

PALERMO CEFALÙ
TAORMINA
MONTE ETNA
PIAZZA
ARMERINA
CATÂNIA

MARSALA
AGRIGENTO

SIRACUSA

TAORMINA

DATAS DE PARTIDA garantidaS
Julho

18 25

agosto

1

8 15 22 29

PREÇO POR PESSOA
DATAS

DUPLO

JUL

€ 1.595

AGO

€ 1.655

INDIVIDUAL

€ 1.955

criança

€ 1.555
€ 1.585

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 135, sujeito a
alteração. Preço da criança (2-11 anos) compartilhando quarto
com dois adultos.

O PREÇO INCLUI
•

•
•

ETNA

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Passagem aérea em económica em voo especial direto de Lisboa a Catânia, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem
até 15kg;
Assistência nas formalidades de embarque em Lisboa;
Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o
itinerário;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa
desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no
destino;
Todos os pequenos-almoços buffet;
Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não
incluídas);
Entradas em monumentos: zona arqueológica e Catedral de Siracusa, Teatro Grego em Taormina, Villa Romana del Casale em
Piazza Armerina, Vale dos Templos em Agrigento, Igreja Matriz
de Erice; Capela Palatina e Catedral de Palermo, Catedral e
Claustro de Monreale;
Subida ao Monte Etna até 1800 metros;
Guias locais em Português ou Espanhol nas seguintes locais:
visita de meio-dia a Siracusa, visita de meio-dia à Villa Romana
del Casale em Piazza Armerina, visita de meio-dia ao Vale dos
Templos em Agrigento, visita de meio-dia a Palermo e Monreale;
Prova de vinho e visita a uma cave em Marsala;
Serviço de bagageiro à saída dos hotéis (1 peça de bagagem
por pessoa);
Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*;
Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação – € 135.

* Seguros complementares pág. 30

NOTA IMPORTANTE

Durante o voo não serão servidas quaisquer refeições, quer na
ida quer na volta.
CEFALÙ

europa
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EXPERIENTE GUIA LOCAL

MALTA A JOIA DO MEDITERRÂNEO
VALETA • MDINA • RABAT • MOSTA • ILHA DE GOZO • DINGLI • SIGGIEWI • MARSAXLOKK
1º DIA LISBOA / AEROPORTO DE MALTA / ST
JULIAN’S

Comparência no Aeroporto Humberto Delgado 120 minutos
antes da partida. Assistência nas formalidades de embarque e
saída, em voo regular da Air Malta, com destino ao aeroporto
de Malta. Chegada, assistência e transporte ao Hotel Preluna ****, ou similar. Alojamento e jantar no hotel.
¹Taxa ambiental a pagar localmente no hotel, à chegada: €0,50 por
pessoa/noite (acima dos 18 anos), sujeito a alteração sem aviso prévio.

2º DIA ST JULIAN’S – VALETA – ST JULIAN’S

Pequeno-almoço buffet no hotel. Este dia é dedicado a visitar Valeta, a capital de Malta. A fundação da capital da ilha
remonta ao ano 1566 por decisão do Grão-Mestre da Ordem
de Malta. O bairro histórico é um impressionante conjunto
de arquitetura militar da época barroca. Ao longo do dia,
descobriremos os jardins de Upper Barrakka, o Palácio do
Grão-Mestre e a igreja de São João, a antiga igreja da Ordem,
construída no século XVI e que constitui uma obra-prima da
arte barroca com as suas lápides em marcenaria. Almoço incluído. À tarde, espetáculo audiovisual “The Malta Experience” que mostra os 7000 anos da história excecional da ilha.
Jantar e alojamento.

3º DIA ST JULIAN’S – MDINA / RABAT / MOSTA –
ST JULIAN’S

Após o pequeno-almoço buffet no hotel, saída em direção a
Mdina, o coração da ilha. Visita da “Cidade Silenciosa”, com
um dos mais impressionantes conjuntos arquitetónicos da
ilha. A antiga capital, situada numa colina rochosa, é composta por ruas ladeadas de edifícios nobres, igrejas barrocas,
conventos e palácios. Um deles, o Palazzo Vilhena foi a residência de verão de António Manoel de Vilhena, o português
que presidiu à ordem de Malta de 1722 a 1736 e que deixou
na ilha um legado que perdura até hoje – desde as estátuas e
bustos em sua homenagem, a um magnífico teatro de ópera
na capital, até uma rádio local que leva o seu nome. Continuação até Rabat e visita do museu Wignacourt, um edifício de
estilo barroco, que foi anteriormente o colégio dos capelães
da Ordem de Malta. Este edifício foi mandado construir pelo
Grão-Mestre Alof de Wignacourt e foi finalizado em 1749.
No subterrâneo do museu encontram-se as Catacumbas de
São Paulo, que viveu neste edifício durante a sua estadia em
Malta. Continuação até ao centro de artesanato de Ta´Qali,
onde podem contemplar os diferentes artesanatos (renda,
tecidos, vidros e artesanato em prata). Um dos pontos mais
interessantes é uma paragem no “Bristow Potteries” onde os
artesanatos revelam os seus segredos. Almoço incluído. Visita da igreja neoclássica de Santa Maria de Mosta. Com os seus
67 m de altura, é uma das maiores cúpulas do mundo sem
apoio central. Terminamos o dia com uma visita aos jardins
botânicos de San Anton. Jantar e alojamento.

MOSTA
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circuito

exclusivo
NORTRAVEL

4º DIA ST JULIAN’S – ILHA DE GOZO – ST
JULIAN’S

Após o pequeno-almoço buffet no hotel, saída em autocarro
para a doca de Cirkewwa, no ponto mais ocidental da ilha.
Travessia de 25 minutos em ferry até ao porto em Mgarr, o
porto principal de Gozo. No mar, vê-se Comino, outra ilha do
arquipélago de Malta, onde apenas vive uma comunidade de
trinta pessoas. Chegada, desembarque e continuação até Victoria para visitar a cidade. Projeção do documentário “Gozo
360o” num grande ecrã com os momentos mais importantes
da história da ilha. Depois da visita aos templos megalíticos de
Ggantija, breve paragem em Xlendi, uma encantadora zona
balnear. Almoço durante o percurso. Transporte ao porto
para regresso em ferry para Malta. Chegada, desembarque e
transporte ao hotel. Jantar e alojamento.

5º DIA ST JULIAN’S – DINGLI / SIGGIEWI /
MARSAXLOKK / MARSAMXETT / GRANDE
PORTO – ST JULIAN’S

Após o pequeno-almoço buffet no hotel, vamos ao encontro
dos penhascos de Dingli. Depois da paragem para fotografar
estas curiosas formações geológicas, continuamos até a vila
Siggiewi para visitar o parque “The Limestone Heritage”, um
museu temático da pedra local. Será uma viagem fascinante
pela história da exploração e o trabalho com a pedra calcária
nas ilhas de Malta. Continuação até Marsaxlokk, pequena vila
piscatória onde podem fotografar os “luzzu”, barcos de pescadores de cores garridas e olho de Osíris pintado na proa,
para afastar o mau-olhado. Almoço incluído. À tarde, passeio
de barco pelos portos para contemplar a arquitetura defensiva dos Cavaleiros de São João, a lagoa do porto de Marsamxett e o Grande Porto, considerado um dos mais belos da
Europa. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

6º E 7º DIAS ST JULIAN’S

Estadia no hotel em regime de pensão completa. Dias completamente livres para atividades a gosto pessoal.

8º DIA ST JULIAN’S / AEROPORTO DE MALTA /
LISBOA

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a indicar localmente, transporte ao aeroporto de Malta. Assistência nas
formalidades de embarque e saída, em voo regular da Air
Malta, com destino a Lisboa. Chegada ao Aeroporto Humberto Delgado. FIM DA VIAGEM

O diferencial deste circuito

•

•

•

Catacumbas de S. PAULO, onde viveu o apóstolo
durante a sua estadia na ilha.
Visita da ilha de GOZO e os templos megalíticos de
Ggantija.
Passeio de barco na lagoa do porto de MARSAMXETT.

MDINA

PARTIDAS GARANTIDAs
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8

14

13

DIAS

VISITAS

7

REFEIÇÕES p.a.buffet

St Julian’s

7

ILHA DE GOZO

ST JULIAN’S
MOSTA
RABAT
DINGLI
SIGGIEWI

MARSAMXETT
VALETA
MDINA

MARSAXLOKK

ST JULIAN’S

DATAS DE PARTIDA garantidaS
maio

31

Junho

7 14 21 28

Julho

5 12 19 26

Agosto

2

Setembro

6 13 20

9 16 23 30

PREÇO POR PESSOA
DATAS

DUPLO

INDIVIDUAL

criança

MAI + JUN + JUL

€ 1.295

€ 1.455

€ 975

AGO + SET

€ 1.355

€ 1.495

€ 995

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 55, sujeito a
alteração. Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

O PREÇO INCLUI
•

VALETA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passagem aérea em classe económica, em voo regular da Air Malta, de Lisboa para Malta, com direito ao transporte de 1 peça de
bagagem até 23kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Transporte em autocarro de acordo com o itinerário;
Alojamento no hotel selecionado ou similar;
Todos os pequeno-almoço buffet;
Assistência nos transferes aeroporto/hotel e vice-versa;
Acompanhamento de guia de língua espanhola, durante as visitas
do 2º ao 5º dia;
Refeições indicadas no itinerário - 13 refeições (bebidas não incluídas);
Visitas e entradas de acordo com o itinerário;
Taxas de turismo, serviço e IVA;
Seguro Multiviagens - capital de € 30.000*;
Taxas de aviação - € 55.

* Seguros complementares pág. 130

NOTA IMPORTANTE

Durante o voo não serão servidas quaisquer refeições, quer na
ida quer na volta.

MARSAMXETT
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GUIAS LOCAIS EM LÍNGUA PORTUGUESA

O BERÇO
DA CIVILIZAÇÃO

circuito

exclusivo
NORTRAVEL

GRÉCIA CONTINENTAL E ILHAS DO GOLFO SARÓNICO

ATENAS • EPIDAURO • MICENAS • OLÍMPIA • DELFOS • METEORA • HYDRA • POROS • EGINA
1º DIA LISBOA OU PORTO

¹Para os passageiros do Porto a partida tem lugar já no 2º dia

planícies de Eliada e Ahaia e atravessamos a ponte que cruza
o Golfo de Corinto desde Rion a Antirion. Passaremos pelas
cidades pitorescas de Nafpactos (Lepanto) e Itea, chegando
a Delfos. Jantar e alojamento no Hotel Anemolia Mountain
Resort ****, ou similar.

2º DIA LISBOA OU PORTO / ATENAS

5º DIA DELFOS / METEORA

Comparência no respetivo aeroporto 120 minutos antes da
partida para formalidades de check-in com assistência. Partida¹ em voo regular da Aegean com destino a Atenas.

Refeição e noite a bordo. Chegada, formalidades de desembarque, encontro com o assistente em língua portuguesa e
transporte ao Hotel Zafolia ****, ou similar. Pequeno-almoço. De seguida encontro no hotel com o guia local de
língua portuguesa para visita panorâmica da cidade. Destacamos a visita à Acrópole, com o Propileu, imponente entrada para o conjunto arquitetónico; o templo da Deusa Atena
Nike (Vitória); o Pártenon, ex-líbris da cidade; e o elegante
Erecteion, santuário dedicado a Atenas Pólias e a Erecteu-Posídeon. Almoço em restaurante local na Plaka. No final
da refeição transporte ao hotel ou tempo livre no centro de
Atenas com regresso livre ao hotel. Jantar e alojamento no
hotel.

3º DIA ATENAS / EPIDAURO / MICENAS /
OLÍMPIA

Pequeno-almoço buffet no hotel. Encontro com o guia que
nos irá acompanhar durante os próximos 4 dias. Partida em
direção ao canal de Corinto onde fazemos uma breve paragem. Continuação da viagem para Epidauro, importante
centro medicinal e religioso dedicado a Asclépio, deus da
medicina. A serpente, considerada sagrada, era a base para
muitas das curas, físicas e psíquicas, daí ser desde então o
símbolo da medicina. Epidauro é também conhecido pelo
seu teatro, datado do séc. IV a.C., cuja acústica é considerada
quase perfeita. Continuação para Micenas. Chegada e visita
da zona arqueológica e do espetacular túmulo de Agamémnon, primeiro rei e chefe da expedição contra Tróia. Micenas
foi habitada desde a última fase da época neolítica e, no segundo milénio a.C., foi o berço de uma das civilizações mais
importantes do mundo, a civilização Micénica. No séc. XIII
a.C. a invasão dos Dórios acabou com o reino de Micenas,
queimando a cidade e sua Acrópole. Apesar dessa catástrofe, Micenas continuou a ser habitada tanto na época Arcaica
como na época Clássica, até aos primeiros séculos da era
cristã. Seguimos para Náuplia para almoço e algum tempo
livre. De tarde, continuamos para Olímpia e atravessamos a
região do Peloponeso Central e as cidades de Tripoli e Megalopolis. Chegamos a Olímpia, o berço da criação dos Jogos
Olímpicos. Jantar e alojamento no Hotel Europa Olympia
****, ou similar.

4º DIA OLÍMPIA / DELFOS

Pequeno-almoço buffet no hotel. Visita ao maior centro arqueológico grego: Olímpia. Esta cidade deu o mote para os
tão importantes jogos Olímpicos, que hoje se realizam de 4
em 4 anos e que reúnem povos e nações. Na antiguidade estas competições chamavam-se, e continuam a chamar-se em
grego, “lutas/ competições” e não jogos, já que este termo
subestima a importância destes acontecimentos, cujo propósito era o homem superar-se a si mesmo, atingir a excelência e parecer-se com os Deuses. O fanatismo religioso pôs
fim às competições olímpicas em 393 d.C.. Visitamos o sítio
arqueológico do Santuário de Zeus, as instalações do Estádio Olímpico (onde se realizaram os primeiros Jogos Olímpicos) e o Museu Arqueológico, um dos mais importantes
da Grécia. Almoço em restaurante local. Continuamos pelas
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Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã visitamos parte
da cidade de Delfos, antigamente conhecida como o centro
do mundo antigo, visitaremos o seu sítio arqueológico e o
museu, com a sua famosa estátua de bronze “Auriga”. Almoço em restaurante local. Saída para Kalambaka, uma cidade
situada aos pés das pedras gigantescas de Meteora. Jantar
e alojamento no Grand Hotel Meteora ****, ou similar.

6º DIA METEORA / ATENAS

Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã partimos para
visita a dois deslumbrantes mosteiros de Meteora, situados
num cume rochoso como se estivessem “suspensos”, desfrutam de uma paisagem de beleza natural única. Almoço
em restaurante local. De tarde, regresso a Atenas. Jantar e
alojamento no Hotel Zafolia ****, ou similar.

7º DIA ILHAS DO GOLFO SARÓNICO (HYDRA,
POROS E EGINA)

Pequeno-almoço buffet no hotel. Encontro no hotel com
o nosso assistente de língua portuguesa e saída para o tour
regular com cruzeiro de um dia às ilhas do golfo Sarónico,
com almoço a bordo. A primeira paragem é na ilha de Egina,
um autêntico paraíso de praias de águas cálidas e vegetação
exuberante. De seguida partimos para Poros onde o branco
das casas contrasta com o azul das janelas. Por fim a encantadora ilha de Hydra, um oásis de paz e tranquilidade sem
veículos motorizados, e que se tornou no refúgio de muitos
artistas. Regresso a Atenas e transporte ao hotel. Jantar e
alojamento.

8º DIA ATENAS / LISBOA OU PORTO

Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para visitas de caráter
pessoal ou desfrutar do terraço e piscina do hotel. O check
out deverá ser efetuado até às 12h. Às 13h encontro com o
assistente no hall do hotel e transporte, com bagagem, para
o mais famoso bairro de Atenas, a Plaka. Após o almoço em
restaurante local, tempo livre neste animado bairro, paredes-meias com a colina da Acrópole. Aqui, à sombra das ruas
estreitas cobertas de buganvílias e jasmim, a vida fervilha nas
esplanadas dos Kafeneio onde gregos e turistas confraternizam à volta de um café frappé. Nas lojas onde tudo se vende,
discute-se «a crise» e os preços das lembranças típicas. O
transporte para o aeroporto de Atenas será em local e hora
a combinar localmente com o assistente. Formalidades de
embarque e saída em voo regular direto da Aegean com destino a Portugal. Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA
VIAGEM

O diferencial deste circuito
•
•

•
•

Visita da Acrópole de ATENAS.
Visita de OLÍMPIA, o maior centro arqueológico da
Grécia Antiga onde se realizavam os Jogos Olímpicos.
Visita dos Mosteiros de METEORA.
Passeio de barco no golfo Sarónico, com paragem nas
ilhas de HYDRA, POROS e EGINA.

EGINA

PARTIDAS GARANTIDAs
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8

7

13

DIAS

VISITAS

7

REFEIÇÕES p.a.buffet

Atenas

Olímpia

Delfos

Meteora

Atenas

1

1

1

1

2

METEORA

DELFOS
MICENAS

ATENAS
EPIDAURO

OLIMPIA

atenas

GOLFO
SARÓNICO

DATAS DE PARTIDA garantidaS
JUNHO

6

JULHO

4 18

AGOSTO

1

SETEMBRO

5 12

8 15 22 29

PREÇO POR PESSOA
DATAS
TODAS AS DATAS
DE PARTIDA

DUPLO

INDIVIDUAL

criança

€ 1.595

€ 1.965

€ 1.025

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 55, sujeito a
alteração. Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

O PREÇO INCLUI
•

•

DELFOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passagem aérea em classe económica, em voos regulares diretos
da Aegean a Atenas, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 23kg;
Assistência nas formalidades de embarque em Lisboa e Porto;
Assistência em língua portuguesa durante os transferes, o almoço
do 2º e último dia e, tour regular cruzeiro de um dia no 7º dia;
Circuito em autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa durante a visita a Atenas e o Circuito a Olympia, Delfos e Meteora;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet;
Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não incluídas);
Entradas incluídas: Atenas - Acrópole, Teatro Epidauro, Micenas,
Olímpia, Delfos e dois mosteiros em Meteora;
Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
Taxas de cidade nos hotéis;
Taxas de turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 55.

* Seguros complementares pág. 130

METEORA
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locais em português
Circuito Nortravel com guias
BERÇO DA CIVILIZAÇÃO
rónico
Continente e Ilhas do Golfo Sa
ais em espanhol
Circuito regular com guias loc
ALEXANDRE O GRANDE

ra a sua viagem!
um vasto leque de opções pa

veja as inúmeras
Consulte em nortravel.pt e
ra lhe oferecer neste
possibilidades que temos pa
destino de sonho!

s e Cruzeiro de 1 dia

ARISTÓTELES Atenas, Delfo
SÓLON Atenas e Santorini
s
PLUTARCO Atenas e Mykono
konos e Santorini
DIMOSTHENES Atenas, My
nos, Santorini e Creta
HERÁCLITOS Atenas, Myko

Cruzeiros

HOMERO Atenas e Cruzeiro
o
HIPOCRATES Atenas e Cruzeir
e Cruzeiro
EURIPIDES Atenas, Mykonos
ntorini
PLATÃO Atenas, Cruzeiro e Sa

SIGA-NOS

nortravel.pt

NOVIDADE
FÉRIAS NO
ADRIÁTICO

AS MELHORES PROPOSTAS DE VIAGENS
DE LAZER E EM FAMÍLIA para as suas férias
de Verão, combinando cultura e praia no Mar
Adriático. Uma seleção única de novos destinos,
surpreendentes e apaixonantes, onde o sol e o mar
são as principais atrações.

MONTENEGRO

UM TESOURO NA RIVIERA DO ADRIÁTICO
Montenegro é um autêntico país das maravilhas, um baú cheio de tesouros únicos e maravilhosos, onde a
natureza ostenta toda a sua beleza e onde o Mar Adriático reina com todo o seu esplendor. As praias de
Budva, Herceg Novi, Petrovac, principais destinos de veraneio da costa montenegrina, encontram-se
situadas numa região histórica e repleta de charme, com locais únicos, pitorescos e irresistíveis, e
um ambiente tranquilo, simpático e acolhedor. Montenegro é um encantamento, um lugar onde
a beleza natural vai para além de tudo o que se imagina.

MONTENEGRO PRAIA NA RIVIERA DO ADRIÁTICO
8 DIAS Preço desde € 850 TUDO INCLUÍDO
VOOS DIRETOS DE LISBOA
SAÍDAS ÀS SEGUNDAS-FEIRAS
DE 22 DE JUNHO A 14 DE SETEMBRO

ALBÂNIA UM SEGREDO NOS BALCÃS
É impossível falar da Albânia sem mencionar a região balnear de Durrës, o sol, o mar, a brisa quente, o céu azul
infinito, as praias e o seu povo amistoso e hospitaleiro. Mas viajar para a Albânia é também partir à descoberta
de um verdadeiro segredo nos Balcãs, um reduto cultural e patrimonial riquíssimo de um povo que saiu
tarde do isolamento a que esteve sujeito. Cidades como Berat, classificada Património da Humanidade
pela UNESCO, Tirana, Krujë, Shkodra e locais históricos como Apolónia e Butrint, revelam-nos um país
surpreendente e diferente de qualquer outro. O litoral da Albânia é banhado pelo Mar Adriático e pelo
Mar Jónico, proporcionando o cenário perfeito para umas férias inesquecíveis!

DURRËS PRAIA NO MAR ADRIÁTICO
8 DIAS Preço desde € 935 TUDO INCLUÍDO
VOOS DIRETOS* DO PORTO
SAÍDAS ÀS SEGUNDAS-FEIRAS
DE 29 DE JUNHO A 24 DE AGOSTO
OFERTA AUTOCARRO GRATUITO DE LISBOA PARA O AEROPORTO DO PORTO

*Escala técnica em Dubrovnik

DUBROVNIK A PÉROLA DO ADRIÁTICO
Dubrovnik, cidade com mil anos de tradição situada no litoral Adriático, um tesouro medieval com grande
riqueza cultural e monumentos históricos, edificados ao longo da sua existência milenar. No passado, foi
uma Cidade-República e a par com Veneza, um dos mais famosos centros culturais e económicos do
Mediterrâneo. Nos tempos mais recentes, Dubrovnik tornou-se num destino obrigatório para os fãs
da “Guerra dos Tronos”, por se encontrar aqui uma grande quantidade de cenários icónicos captados
durante as filmagens desta série de televisão. Dubrovnik é também o local indicado para umas férias
em lazer ou em família, num ambiente mediterrânico tranquilo, com paisagens maravilhosas e
relaxantes à beira-mar.

8 DIAS Preço desde € 955 VOOS DIRETOS DO PORTO
SAÍDAS ÀS SEGUNDAS-FEIRAS
DE 29 DE JUNHO A 24 DE AGOSTO
OFERTA AUTOCARRO GRATUITO DE LISBOA PARA O AEROPORTO DO PORTO

Consulte itinerários detalhados, diferentes opções
de hotéis e condições gerais em www.jade.travel

Os preços “desde” aqui indicados correspondem ao preço mais baixo
disponível à data da sua publicação, estão sujeitos a alterações e estão
condicionados à disponibilidade de lugares no momento da reserva.

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

ENCANTOS DA CROÁCIA, DA ESLOVÉNIA,
da bósnia E DO MONTENEGRO
ZAGREB • BLED • LJUBLJANA • PARQUE NATURAL PLITVICE JEZERA • TROGIR • SPLIT • MEDJUGORJE •MOSTAR • MONTENEGRO • DUBROVNIK
• PASSEIO DE BARCO
1º DIA LISBOA / ZAGREB

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida
para formalidades de embarque. Partida em voo regular
da Croatia Airlines com destino a Zagreb. Chegada e assistência pelo nosso guia privativo de língua portuguesa que
acompanha a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto
de partida. Início da visita panorâmica de Zagreb, com guia
local, primeiro percorrendo a “Ferradura verde”, onde no
século XIX nasceram parques e edifícios de grande riqueza
arquitetónica: o pavilhão de Arte, o Teatro Nacional Croata,
o Museu das Artes e Ofícios, o Museu Mimara, a Universidade e a “Fonte da vida” do escultor universal Ivan Mestrovic.
Agora na cidade alta dominada pela silhueta da Catedral de
Santo Estevão, passamos pela Torre do Canhão pelo qual
todos acertam os relógios ao meio-dia, admiramos as telhas
coloridas da Igreja de São Marcos, a igreja jesuíta de Sta. Catarina, o Parlamento Croata e o Portão de Pedra, hoje local
de devoção religiosa. Jantar e alojamento no Zagreb Hotel
International ****, ou similar.

2º DIA ZAGREB / BLED / LJUBLJANA

Após o pequeno-almoço buffet no hotel, partimos para a
Eslovénia onde se situa a plácida Bled. Encostada aos Alpes
Italianos, e em plena harmonia com a floresta e um lago de
origem glaciar, é das mais conhecidas estâncias de férias da
Eslovénia sendo apreciada pela sua beleza bucólica e pelas
suas termas. A paragem nas margens do lago de Bled é uma
oportunidade de desfrutar de uma das mais belas paisagens
da Eslovénia. Almoço em restaurante local e continuação da
viagem para Ljubljana para uma visita panorâmica a pé, com
guia local, ao centro histórico. Percorrendo as margens do
rio, desde a praça Preseren à do Congresso, passamos pelas
3 pontes, o mercado, a Catedral de S. Nicolau com as suas
famosas portas em bronze, a Biblioteca Nacional obra-prima do arquiteto Plecnik. Jantar e alojamento no Hotel LEV
****, ou similar.

3º DIA LJUBLJANA / PLITVICE JEZERA

Pequeno-almoço buffet. De manhã atravessamos o maciço
montanhoso de Gorski Kotar nos Alpes Dináricos em direção
a uma das maravilhas naturais do mundo, o parque natural
de Plitvice Jezera, património da UNESCO. Almoço incluído.
A tarde será dedicada a visita a pé, com guia local desta extraordinária reserva ecológica, pelos trilhos expressamente
concebidos para usufruir da natureza no seu esplendor. Num
cenário idílico de florestas de frondosas faias e abetos, caminhamos junto a lagos de cor turquesa e esmeralda, alimentados por pujantes cascatas. Jantar e alojamento no Hotel
Jezero ***, ou similar.

DUBROVNIK
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4º DIA PLITVICE / TROGIR / SPLIT

Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã deixamos para
trás as montanhas do Velebit em direção à costa mediterrânica. O nosso rumo é Trogir, Património Mundial da Humanidade e autêntico museu ao ar livre. Almoço num típico restaurante desta original localidade. Passeio a pé acompanhados
de guia local, para admirar a presença de todas as civilizações que por aqui passaram: Gregos, Romanos, Mongóis,
Magiares, Venezianos e Turcos. Mais tarde, partimos para a
industrial e cosmopolita cidade de Split, a segunda maior da
Croácia. Início da visita de cidade com guia local, com destaque para o Palácio de Diocleciano do séc. III, património da
UNESCO, e para a Catedral. Alojamento e jantar no Hotel
President ****, ou similar.

5º DIA SPLIT / MEDJUGORJE / MOSTAR

Após o pequeno-almoço buffet, o nosso destino é a Bósnia-Herzegovina. Aqui a pluralidade é o sangue que corre nas
veias desta nação sofrida, mas a fronteira física entre Croácia
e Bósnia é a maior prova do desmoronamento da ex-Jugoslávia. A primeira paragem é Medjugorje, uma pequena aldeia
onde desde 1981 a tradição afirma que Nossa Senhora aparece ciclicamente a vários videntes locais. Almoço em restaurante local. Partida para Mostar, a cidade-mártir da guerra dos
Balcãs. Visita ao centro histórico meticulosamente recuperado pela UNESCO, dominado pelos minaretes das mesquitas
que lembram a presença do império Otomano durante quatro séculos, numa convivência pacífica entre muçulmanos,
católicos, cristãos ortodoxos e judeus. Na visita a pé com guia
local, atravessamos a famosa ponte de Mostar, construída no
século XVI por ordem de Suleiman “o Magnífico”, percorremos o Velho Bazar com as suas calçadas em pedra de seixos
do rio, entramos na casa Bišćevića, uma residência turca tradicional do século XVII e finalmente visitamos uma mesquita.
Alojamento e jantar no Hotel Mostar ****, ou similar.

exclusivo
NORTRAVEL

novo

itinerário

7º DIA DUBROVNIK – PASSEIO DE BARCO –
DUBROVNIK

Pequeno-almoço buffet. A bordo de um genuíno barco da
Dalmácia iniciaremos um descontraído passeio de barco (se
as condições atmosféricas forem favoráveis) que nos leva
até ao arquipélago das ilhas Elaphiti, conhecidas pelas suas
praias e águas cálidas. Desembarcamos em duas ilhas e numa
delas temos tempo para um mergulho nas suas águas mornas e transparentes bem como passear na única vila da Ilha,
com cerca de 350 habitantes (fato de banho recomendado).
De volta a bordo, terá lugar o nosso almoço barbecue, de
peixe, servido a bordo. Regressando ao porto de Gruz, visita
do centro histórico da cidade de Dubrovnik Património da
UNESCO, a outrora poderosa e aristocrata República de Ragusa, debruçada sobre as águas do Adriático. Cada passo é
uma surpresa pela beleza ímpar das fachadas de pedra branca e telhados de terracota rosa, cada rua uma história, cada
praça um cartão postal à sua espera. O passeio a pé com guia
local, leva-nos pela porta muralhada à praça da fonte de Onofrio e depois ao Stradun, a avenida nobre da cidade, com as
suas esplanadas e comércio tradicional. Visitamos o Mosteiro
dos Franciscanos que alberga a mais antiga farmácia da Croácia. Jantar e alojamento no hotel.

8º DIA DUBROVNIK / ZAGREB / LISBOA

Pequeno-almoço piquenique. Em hora a combinar localmente transporte ao aeroporto. Formalidades de embarque
e partida em voo regular da Croatia Airlines, com destino a
Lisboa, via Zagreb. Chegada ao aeroporto. FIM DA VIAGEM

O diferencial deste circuito

6º DIA MOSTAR / MONTENEGRO / DUBROVNIK

Após o pequeno-almoço buffet partimos para a jovem nação
do Montenegro, por paisagens de uma beleza surpreendente
pelas caraterísticas do relevo acidentado e da natureza hostil.
Através de um percurso magnífico pelo único fiorde do sul da
Europa, com um cenário de montanhas debruçadas sobre o
mar, visitamos a cidade medieval de Kotor, classificada como
Património Mundial da UNESCO. Almoço em restaurante local. Em hora a determinar localmente partimos para a Croácia, por uma estrada panorâmica bordeando o mar Adriático,
sempre contornando as baías e passando por típicas e tradicionais aldeias de pescadores. Jantar em restaurante local.
Alojamento no Grand Hotel Park ****, ou similar.

circuito

•

•

•

•

•

Passeio no fiorde mais a sul da Europa no
MONTENEGRO.
Visita do Parque Nacional de PLITVICE, Património
da Humanidade pela UNESCO.
Visita do Palácio Diocleciano em SPLIT, Património
da Humanidade pela UNESCO.
Passeio no centro histórico de MOSTAR, Património
da Humanidade pela UNESCO.
Passeio de Barco com almoço, na costa Adriática, em
DUBROVNIK.

PARTIDAS GARANTIDAs
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8

14

13

DIAS

VISITAS

REFEIÇÕES p.a.buffet

ZAGREB LJUBLJANA PLITVICE SPLIT

1

1

7

1

mostar DUBROVNIK

1

1

2

BLED
LJUBLJANA

ZAGREB

LAGOS DE
PLITVICE

TROGIR / SPLIT

MEDJUGORJE
MONTENEGRO
DUBROVNIK

kotor

DATAS DE PARTIDA garantidaS
JUNHO

5 12 19 26 SETEMBRO 4 18 25

JULHO

3 17 24 31 outubro

AGOSTO

7 14 21 28

2

Devido à política de fronteira entre a UE e Montenegro a ordem
das visitas poderá ser alterada sem aviso prévio, garantido integralmente todos os serviços e visitas programadas.

PREÇO POR PESSOA
DATAS
JUN + 3JUL
+ 18 E 25SET
17, 24 E 31JUL
+ AGO + 4SET

DUPLO

€ 1.795

OUT

€ 1.695

€ 1.845

INDIVIDUAL

€ 2.195

criança

€ 1.595

€ 2.095

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 105, sujeito a
alteração. Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

mostar

O PREÇO INCLUI
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Passagem aérea em classe económica, em voos regulares Croatia
Airlines de Lisboa, conforme itinerário, com direito ao transporte
de 1 peça de bagagem até 23kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, desde
o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet, exceto o do 8º dia que é piquenique;
Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não incluídas);
Guias locais selecionados em Zagreb, Ljubljana, Parque Natural
Plitvice Jezera, Trogir, Split, Mostar e Dubrovnik;
Restantes visitas orientadas pelo guia privativo em: Bled, Medjugorje, Montenegro e durante o passeio de barco na costa adriática;
Entradas: Parque Natural de Plitvice Jezera, Palácio de Diocleciano
(Split), casa Bišćevića e mesquita (Mostar) e Mosteiro dos Franciscanos (Dubrovnik);
Passeio de barco pela costa adriática de Dubrovnik (realização sujeita às condições atmosféricas);
Serviço de bagageiros a saída do hotel em Plitvice e a entrada e
saída do hotel em Dubrovnik (1 peça de bagagem por pessoa);
Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 105.

* Seguros complementares pág. 130
BLED

europa

Nortravel Operador de Confiança
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PARTIDAs GARANTIDAs

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

SUÍÇA FABULOSA,
ALSÁCIA E FLORESTA NEGRA

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

GENEBRA • ANNECY • CHAMONIX • VILLARS-SUR-OLLON • MONTREUX • GOLDENPASS • GSTAAD • BERNA •
LUCERNA • LAGO THUN • INTERLAKEN • FLORESTA NEGRA • RIQUEWIHR • COLMAR • ESTRASBURGO • HEIDELBERG
1º DIA LISBOA OU PORTO / GENEBRA

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida
para formalidades de embarque. Partida em voo regular da
TAP Air Portugal com destino a Genebra. Chegada e assistência pelo nosso guia privativo de língua portuguesa que
acompanha a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida. Chegada a Genebra e visita panorâmica desta
cosmopolita metrópole – a mais importante cidade suíça de
língua francesa – nas margens de grande beleza e muito bem
cuidadas do lago de Leman, com destaque para a Genebra
Internacional onde se encontra o edifício das Nações Unidas,
bem como a sede da Cruz Vermelha / Crescente Vermelho,
entre outras importantes organizações mundiais e a Praça
da Ópera. Jantar e alojamento no Hotel Novotel Geneve
Centre ****, ou similar.

2º DIA GENEBRA / ANNECY / CHAMONIX /
VILLARS-SUR-OLLON

Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para Annecy, chamada de “Veneza dos Alpes Franceses” e que é capital da Alta Savoia. Almoço em restaurante local. Partida em direção a Chamonix e passeio a pé pela famosa e histórica estância de esqui
alpino no sopé do majestoso Mont Blanc com os seus 4.807
metros. Continuação para Villars-sur-Ollon. Chegada, jantar
e alojamento no Hotel Eurotel Victoria ****, ou similar.

3º DIA VILLARS-SUR-OLLON / MONTREUX
/ COMBOIO GOLDENPASS PANORÂMICO /
GSTAAD / BERNA

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a determinar localmente, partida para Montreux. Em hora a indicar, embarque no mais extraordinário comboio da Suíça, o GoldenPass
panorâmico, que nos levará por deslumbrantes paisagens
alpinas da Suíça Francesa, desde Montreux, passando por
Château d’Oex, Sannen, até Gstaad já na Suíça Alemã. Chegada a Gstaad e almoço em restaurante local nesta prestigiada
estância de inverno onde faremos, ainda um breve passeio.
Prosseguimos a viagem para Berna. Passeio a pé pela capital
da Confederação Helvética, com destaque para as inúmeras
arcadas medievais classificadas pela UNESCO. Jantar e alojamento no Hotel Holiday Inn Westside ****, ou similar.

4º DIA BERNA – LUCERNA – BERNA

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar localmente partida para Lucerna, cidade nas margens do lago
dos Quatro Cantões, rodeada de montanhas verdejantes,
que lhe conferem todo um cenário natural de grande beleza,
pelo que é considerada uma das mais belas cidades da Suíça.
Início da visita panorâmica orientada pelo nosso guia privativo, onde destacamos a Ponte da Capela (ícone da cidade),
a Ponte do Moinho, a Igreja dos Jesuítas, a Praça do Mercado
do Vinho e Câmara Municipal. Almoço em restaurante local.
Em hora a indicar localmente regresso ao hotel e alojamento.
Saída para o centro histórico de Berna para jantar em restaurante local. Alojamento no hotel.

5º DIA BERNA – PASSEIO DE BARCO NO LAGO
DE THUN / INTERLAKEN – BERNA

Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para excursão de
dia inteiro, incluindo um passeio de barco no lago de Thun,
desde a cidade de Thun até Interlaken com cenários de montanhas arborizadas, glaciares e aldeias onde as suas igrejas e
castelos medievais são complementos a uma sucessão de
paisagens luxuriantes. Almoço em restaurante local. Em hora
a indicar, regresso ao hotel para alojamento e jantar.

6º DIA BERNA / FLORESTA NEGRA /
ESTRASBURGO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida em direção a Flores54

ta Negra por estrada de montanha com cenários únicos, que
nos reportam as notáveis fábulas dos Irmãos Grimm. Chegada
a Freiburg considerada uma das portas de entrada da Floresta Negra, e recheada de evocações históricas ao seu passado
medieval. Breve visita a pé do centro orientada pelo nosso
guia privativo com destaque para a Catedral (Münster), o
velho mercado na Munsterplatz e a Rathausplatz. Almoço em
restaurante local. Continuamos na Floresta Negra para mergulharmos nesta imensa região num contacto muito estreito
com a natureza, onde impera o verde da floresta ricamente decorada por todos os seus rios, riachos e pequenas aldeias que
tem sabido resistir aos desafios da “modernidade”, preservando assim todas as suas tradições. Chegada ao Vale de Gutach,
onde visitamos o extraordinário museu ao ar livre “Schwarzwalder Freilichtmuseum Vogstbauernhof”, que testemunha a
habilidade dos habitantes da Floresta Negra, em matéria de
construção rural, de artesanato e de agricultura, onde à volta
do edifício principal (datado de 1570), foram reedificadas 6
quintas e respetivas dependências, provenientes de diferentes
regiões da Floresta Negra e que assim, fazem deste museu
uma das atrações mais emblemáticas da região. Prosseguimos
viagem para Estrasburgo. Jantar incluído. Alojamento no Hotel Mercure Strasbourg Centre ****, ou similar.

7º DIA ESTRASBURGO – RIQUEWIHR / COLMAR
– ESTRASBURGO

Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, visitamos da
cidade Património da Humanidade e capital da Europa dos
Vinte e Sete (sede do Parlamento Europeu e do Conselho
da Europa) cujos edifícios de arquitetura vanguardista fazem
parte da nossa panorâmica. Passeio a pé pelo centro histórico onde as casas com travejamentos em madeira remetem-nos para a época medieval, passando pela famosa Catedral,
obra-mestra do Gótico francês, a Praça Gutenberg e a antiga
Alfândega. Continuamos para Riquewihr, a pérola das aldeias
alsacianas, onde percorremos a pé esta bem preservada localidade. Almoço em restaurante local. De tarde continuamos
para Colmar, a encantadora cidade Património da UNESCO,
cidade burguesa, centro vitivinícola com rico património cultural e arquitetónico, onde destacamos os canais da “Pequena Veneza”. Regresso a Estrasburgo ao final da tarde, para
jantar e alojamento.

8º DIA ESTRASBURGO / HEIDELBERG /
AEROPORTO DE FRANKFURT / LISBOA OU
PORTO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para Heidelberg,
uma das joias mais preciosas co romantismo alemão. Nas
margens do rio Necker que corre sem pressas para o rio
Reno, cresce uma cidade que sobreviveu aos trágicos bombardeamentos da 2ª Guerra Mundial e hoje recebe os visitantes com distinção e hospitalidade. O seu núcleo histórico pedonal entre a ponte de pedra e a encosta do castelo, permite
sentir o ambiente descontraído da cidade que alberga a universidade mais antiga da Alemanha. Almoço em restaurante
local. Em horário a combinar, partida para o aeroporto de
Frankfurt. Formalidades de embarque e saída em voo regular
da TAP Air Portugal com destino a Lisboa ou Porto. Chegada
ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

O diferencial deste circuito
•
•

•
•
•

Visita da estância de esqui de CHAMONIX.
Travessia dos Alpes no comboio panorâmico
GOLDENPASS, por deslumbrantes paisagens alpinas.
Passeio de barco no lago de THUN.
Almoço de gastronomia Alsaciana em RIQUEWIHR.
Visita do museu etnográfico da FLORESTA NEGRA.

8

16

DIAS

VISITAS

14

7

REFEIÇÕES p.a.buffet

GENEBRA

VILLARS-SUR-OLLON

BERNA

Estrasburgo

1

1

3

2

FRANKFURT
HEIDELBERG
ESTRASBURGO
COLMAR

VILLARS-SUR-OLLON
GENEBRA
ANNECY

RIQUEWIHR

LUCERNA
BERNA / INTERLAKEN / LAGO THUN
GSTAAD
MONTREUX
CHAMONIX

DATAS DE PARTIDA garantidaS
JUNHO

13

JULHO

4

AGOSTO

1 29

PREÇO POR PESSOA
DATAS

DUPLO

INDIVIDUAL

criança

JUN

€ 1.890

€ 2.290

€ 1.390

JUL + AGO

€ 1.990

€ 2.350

€ 1.490

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 110 (saída de
Lisboa), sujeito a alteração. Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

SUPLEMENTOS

Taxa de aviação saída do Porto € 25

O PREÇO INCLUI
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Passagem aérea em classe económica, em voos regulares TAP Air
Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça
de bagagem até 23kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, desde
o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet;
Refeições indicadas no itinerário – 14 refeições (bebidas não incluídas);
Visitas orientadas pelo nosso guia privativo em: Genebra, Annecy,
Chamonix, Montreux, Gstaad, Berna, Lucerna, Interlaken, Floresta
Negra, Riquewihr, Colmar, Estrasburgo e Heidelberg;
Passeio no comboio panorâmico Goldenpass, de Montreux até
Gstaad;
Passeio de barco no Lago Thun;
Visita do Museu ao ar livre de Gutach – “Schwarzwalder Freilichtmuseum Vogstbauernhof”;
Visitas e entradas conforme itinerário;
Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 110 (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 130

novo

circuito

itinerário exclusivo
NORTRAVEL

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

SUÍÇA FABULOSA,
ALSÁCIA E FLORESTA NEGRA

FRANKFURT • ESTRASBURGO • FLORESTA NEGRA • FREIBURGO • RIQUEWIHR • COLMAR • BERNA • LUCERNA • LAGO
THUN • INTERLAKEN • GSTAAD • GOLDENPASS • MONTREUX • VILLARS-SUR-OLLON • CHAMONIX • ANNECY • GENEBRA
1º DIA LISBOA OU PORTO / FRANKFURT

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida para
formalidades de embarque. Partida em voo regular da TAP Air
Portugal com destino a Frankfurt. Chegada e assistência pelo
nosso guia privativo de língua portuguesa que acompanha a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida. Transporte ao Hotel Holiday Inn Frankfurt – Alte Oper ****, ou
similar. Jantar e alojamento no hotel.

2º DIA FRANKFURT / ESTRASBURGO / FLORESTA
NEGRA / FREIBURGO

Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, rumamos a sul
atravessando Baden-Wurttemberg um dos 16 estados federados da Alemanha. Atravessando o rio Reno, a fronteira natural
com a França definida após a 2ª Guerra Mundial, chegamos a
Estrasburgo cidade Património da Humanidade e capital da
Europa dos Vinte e Sete (sede do Parlamento Europeu e do
Conselho da Europa) cujos edifícios de arquitetura vanguardista fazem parte da nossa panorâmica. Passeio a pé pelo centro
histórico onde as casas com travejamentos em madeira remetem-nos para a época medieval, onde emerge a Catedral,
obra-mestra do Gótico francês, a Praça Gutenberg e a antiga
Alfândega. Após almoço em restaurante local, regressamos à
Alemanha penetrando na Floresta Negra, onde impera o verde
da floresta ricamente decorada por todos os seus rios, riachos
e pequenas aldeias que têm sabido resistir aos desafios da “modernidade”, preservando assim todas as suas tradições. Chegada ao Vale de Gutach, onde visitamos o extraordinário museu
ao ar livre “Schwarzwalder Freilichtmuseum Vogstbauernhof”,
que testemunha a habilidade dos habitantes da Floresta Negra,
em matéria de construção rural, de artesanato e de agricultura,
onde à volta do edifício principal (datado de 1570), foram reedificadas 6 quintas e respetivas dependências, provenientes de
diferentes regiões da Floresta Negra e que assim, fazem deste
museu uma das atrações mais emblemáticas da região. Prosseguimos viagem por estrada de montanha com cenários únicos,
que nos reportam às notáveis fábulas dos Irmãos Grimm, até
Freiburgo considerada uma das portas de entrada da Floresta
Negra, e recheada de evocações históricas ao seu passado medieval. Jantar e alojamento no Mercure Hotel Freiburg Am
Münster ***, ou similar.

3º DIA FREIBURGO / RIQUEWIHR / COLMAR / BERNA

Pequeno-almoço buffet no hotel. Breve visita do centro orientada pelo nosso guia privativo. Percorrendo a pé o centro histórico com os Bächle como companhia, os estreitos canais que no
passado serviam para drenar a cidade, passamos pela Rathausplatz e a Münsterplatz, a praça do velho mercado e da Münster
- a catedral - para onde convergem todos os caminhos da cidade. Entrando de novo em território francês, continuamos para
Riquewihr, a pérola das aldeias alsacianas, onde percorremos
a pé esta bem preservada localidade. Almoço em restaurante
local. De tarde continuamos para Colmar, a encantadora cidade Património da UNESCO, cidade burguesa, centro vitivinícola
com rico património cultural e arquitetónico, onde destacamos
os canais da “Pequena Veneza”. Prosseguimos viagem para a
Suíça, o país dos chocolates, dos relógios de cuco, dos “chalés” de montanha e das aldeias que parecem postais ilustrados.
Chegada à capital da Confederação Suíça, Berna para jantar e
alojamento no Hotel Holiday Inn Bern Westside ****, ou
similar.

4º DIA BERNA – LUCERNA – BERNA

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar localmente partida para Lucerna, cidade nas margens do lago dos
Quatro Cantões, rodeada de montanhas verdejantes, que lhe
conferem todo um cenário natural de grande beleza, pelo que é
considerada uma das mais belas cidades da Suíça. Início da visita
panorâmica orientada pelo nosso guia privativo, onde destaca-

europa

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8

15

DIAS

VISITAS

1

1

Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida em direção a Chamonix e passeio a pé pela famosa e histórica estância de esqui
alpino no sopé do majestoso Mont Blanc com os seus 4.807 metros. Continuação para Annecy, chamada de “Veneza dos Alpes
Franceses” e que é capital da Alta Savoia. Almoço em restaurante local. Depois de almoço partimos em direção a Genebra.
Chegada e visita panorâmica desta cosmopolita metrópole – a
mais importante cidade suíça de língua francesa – nas margens
de grande beleza e muito bem cuidadas do lago de Leman, com
destaque para a Genebra Internacional onde se encontra o edifício das Nações Unidas, bem como a sede da Cruz Vermelha
/ Crescente Vermelho, entre outras importantes organizações
mundiais e a Praça da Ópera. Jantar e alojamento no Hotel Novotel Genève Centre ****, ou similar.

8º DIA – GENEBRA / LISBOA OU PORTO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para o aeroporto de
Genebra. Formalidades de embarque e saída em voo regular da
TAP Air Portugal com destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao
aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

O diferencial deste circuito
•
•
•
•

•

Visita do museu etnográfico da FLORESTA NEGRA.
Almoço de gastronomia Alsaciana em RIQUEWIHR.
Passeio de barco no lago de THUN.
Travessia dos Alpes no comboio panorâmico
GOLDENPASS, por deslumbrantes paisagens alpinas.
Visita da estância de esqui de CHAMONIX.

3

ESTRASBURGO
COLMAR

Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para excursão de dia
inteiro, incluindo um passeio de barco no lago de Thun, desde
a cidade de Thun até Interlaken com cenários de montanhas
arborizadas, glaciares e aldeias onde as suas igrejas e castelos
medievais são complementos a uma sucessão de paisagens
luxuriantes. Almoço em restaurante local. Em hora a indicar
localmente regresso ao hotel e alojamento. Saída para o centro
histórico de Berna para jantar em restaurante local.

7º DIA VILLARS-SUR-OLLON / CHAMONIX /
ANNECY / GENEBRA

REFEIÇÕES p.a.buffet
1

1

FRANKFURT

5º DIA BERNA – PASSEIO DE BARCO NO LAGO DE
THUN / INTERLAKEN – BERNA

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a indicar localmente,
partida para Gstaad através de lindas e típicas paisagens rurais,
passando em terras de Gruyère com o seu lago e imponente
castelo, para logo se chegar aos tão espetaculares cenários dos
Alpes Berneses e Vaudoises. Chegada a Gstaad e almoço em
restaurante local nesta prestigiada estância de inverno. Em hora
a indicar, embarque no mais extraordinário comboio da Suíça,
o GoldenPass panorâmico, que nos levará por deslumbrantes
paisagens alpinas da Suíça Alemã, desde Gstaad, passando por
Sannen, Château d’Oex, até Montreux já na Suíça Francesa. Desembarque e tempo livre para passear à beira do lago de Leman.
Prosseguimos para Villars-Sur-Ollon, conceituada e popular
estância de inverno nos Alpes Vaudoises com panorâmicas sublimes para a cordilheira dos Alpes e lago de Leman. Jantar e
alojamento no Hotel Eurotel Victoria ****, ou similar.

7

FRANKFURT FREIBURGO BERNA VILLARS-SUR-OLLON genebra

mos a Ponte da Capela (ícone da cidade), a Ponte do Moinho,
a Igreja dos Jesuítas, a Praça do Mercado do Vinho e Câmara
Municipal. Almoço em restaurante local. Em hora a indicar
localmente regresso a Berna para um passeio a pé pela capital
da Confederação Helvética, com destaque para as inúmeras arcadas medievais classificadas pela UNESCO. Regresso ao hotel,
alojamento e jantar.

6º DIA BERNA / GSTAAD / COMBOIO GOLDENPASS /
MONTREUX / VILLARS-SUR-OLLON

13

VILLARS-SUR-OLLON
GENEBRA
ANNECY

FREIBURGO
RIQUEWIHR

LUCERNA
BERNA / INTERLAKEN / LAGO THUN
GSTAAD
MONTREUX
CHAMONIX

DATAS DE PARTIDA
JUNHO

6

JULHO

25

AGOSTO

22

PREÇO POR PESSOA
DATAS
Todas as datas de
partida

DUPLO

INDIVIDUAL

criança

€ 2.095

€ 2.495

€ 1.465

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 135 (saída
de Lisboa), sujeito a alteração. Preço da criança (2-11 anos),
compartilhando o quarto com dois adultos. (mínimo 18 participantes)

SUPLEMENTOS

Taxa de aviação saída do Porto € 25

O PREÇO INCLUI
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Passagem aérea em classe económica, em voos regulares TAP Air
Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça
de bagagem até 23kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, desde
o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet;
Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não incluídas);
Visitas orientadas pelo nosso guia privativo em: Estrasburgo, Floresta Negra, Freiburgo, Riquewihr, Colmar, Berna, Lucerna, Interlaken, Gstaad, Montreux, Chamonix, Annecy e Genebra;
Passeio no comboio panorâmico Goldenpass, de Montreux até
Gstaad;
Passeio de barco no Lago Thun;
Visita do Museu ao ar livre de Gutach – “Schwarzwalder Freilichtmuseum Vogstbauernhof”;
Visitas e entradas conforme itinerário;
Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 135 (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 130

novo

itinerário

circuito

exclusivo
NORTRAVEL
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EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

AS 4 CAPITAIS
DA EUROPA CENTRAL

circuito

exclusivo
NORTRAVEL

PRAGA • KARLOVY VARY • BRATISLAVA • BUDAPESTE • PASSEIO DE BARCO NO DANÚBIO • VIENA
1º DIA LISBOA OU PORTO / PRAGA

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida
para formalidades de embarque. Partida em voo regular da
TAP Air Portugal com destino a Praga. Chegada e assistência
pelo nosso guia privativo de língua portuguesa que acompanha a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de
partida. Transporte ao Hotel Clarion Congress ****, ou
similar. Jantar e alojamento no hotel.

2º DIA PRAGA

Pequeno-almoço buffet. Visita panorâmica, com guia local,
da “Cidade das Cem Torres”, uma das mais bem conservadas
da Europa. A visita, quase toda a pé, terá início no bairro do
Castelo, prosseguindo com o muito venerado Menino Jesus
de Praga. Prosseguimos pela célebre Ponte Carlos, autêntica
galeria ao ar livre e que evoca a figura do mais dileto filho
da cidade, o Imperador Carlos IV. Finda a travessia do rio
Moldava, entramos na Cidade Velha que percorremos pelas
suas encantadoras praças e ruelas, terminando o passeio
guiado na mais famosa praça da cidade, a Praça Velha, com
o relógio astronómico, seu ex-líbris. Almoço em restaurante
local. Restante tempo livre para atividades a gosto pessoal. À
noite, jantar seguido de espetáculo típico de Teatro Negro.
Alojamento.

3º DIA PRAGA – KARLOVY VARY – PRAGA

Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para a maior e mais
famosa cidade balnear da República Checa, Karlovy Vary que,
pela beleza natural do local que ocupa e qualidade terapêutica das suas águas, foi escolhida pela alta nobreza da Europa
e elites de todo o mundo como ponto de encontro social.
Almoço em restaurante local. Em hora a combinar, regresso
a Praga. Jantar e alojamento no hotel.

4º DIA PRAGA / BRATISLAVA / BUDAPESTE

Após pequeno-almoço buffet, partida para a República da
Eslováquia. Chegada a Bratislava, sua capital, que a partir do
rio Danúbio, se ergueu como a principal porta de entrada dos
Cárpatos. O centro histórico dominado pelas cores rosa e
pastel dos edifícios barrocos, convida-nos à sua descoberta,
acompanhados pelo nosso guia local. Almoço em restaurante local. Em hora a combinar, partida para a Hungria. Chegada a Budapeste, jantar e alojamento no Hotel Mercure
Budapest Castle Hill ****, ou similar.

5º DIA BUDAPESTE

Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, visita panorâmica, da cidade “Princesa do Danúbio”. Destaque para o

BRATISLAVA
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Bastião dos Pescadores, a Praça dos Heróis, a Igreja do Rei
Matias (interior), o Parlamento, entre outros. Almoço em
restaurante local. Restante tempo livre para atividades de
gosto pessoal. Jantar típico em restaurante local acompanhado de música. Alojamento.

6º DIA BUDAPESTE / VIENA

Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, visita ao interior
do Parlamento. Fazemos um passeio de barco no Danúbio
com almoço a bordo. Em hora a combinar, partida para a
Áustria. Chegada a Viena, jantar e alojamento no Hotel Arcotel Kaiserwasser ****, ou similar.

7º DIA VIENA

Pequeno-almoço buffet no hotel. Partindo da Praça Albertina e da Ópera, faremos uma visita panorâmica a pé com guia
local, passando pelos edifícios e praças que constituem o imponente conjunto do Hofburgo, Palácio residência de Inverno da família imperial, até à Praça dos Heróis e aos Museus
de História de Arte e de Ciências Naturais. Prosseguimos a
visita em autocarro pela avenida monumental Ringstrasse,
passando pelo Parlamento, Câmara Municipal e Igreja Votiva.
Paramos para apreciar o colorido da curiosa obra arquitetónica de Hundertwasser. De seguida, subiremos ao Palácio
Belvedere para apreciar a vista dos seus jardins e prosseguimos para a Karlsplatz, com a famosa Igreja de São Carlo
Borromeu, o mais importante monumento barroco da cidade. Almoço em restaurante local. Restante tempo livre para
atividades de gosto pessoal. Jantar e alojamento no hotel.

8º DIA VIENA / LISBOA OU PORTO

Pequeno-almoço no hotel. Em horário a combinar, partida
para o aeroporto. Formalidades de embarque e saída em voo
regular da TAP Air Portugal com destino a Lisboa ou Porto.
Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

O diferencial deste circuito

PRAGA
• Espetáculo do genuíno Teatro Negro.
KARLOVY VARY
• Visita da famosa estância termal Imperial.
BUDAPESTE
• Jantar típico com música cigana.
• Visita do Parlamento.
• Passeio de barco no rio Danúbio com refeição a
bordo.

KARLOVY VARY

PARTIDAS GARANTIDAs
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8

9

13

DIAS

VISITAS

7

REFEIÇÕES p.a.buffet

PRAGA

BUDAPESTE

VIENA

3

2

2

KARLOVY VARY

PRAGA

VIENA

BRATISLAVA
BUDAPESTE

PRAGA

DATAS DE PARTIDA garantidaS
Abril

4 25

maio

30

Junho

6 27

Julho

4 11 18 25

Agosto

1

Setembro

5 12 19 26

8 15 22 29

Nas datas sublinhadas o itinerário realiza-se no sentido inverso,
garantindo integralmente todos os serviços e visitas programadas. Consulte o itinerário detalhado em www.nortravel.pt

PREÇO POR PESSOA
DATAS
Abr + 6Jun + 11, 18
e 25Jul + Ago + 5 e
12Set
Mai + 27Jun + 4Jul +
19 e 26Set
VIENA

DUPLO

€ 1.690

INDIVIDUAL

criança

€ 1.990

€ 1.190

€ 1.590

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 170 (saída de
Lisboa), sujeito a alteração. Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

SUPLEMENTOS

Taxa de aviação saída do Porto € 25

O PREÇO INCLUI
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Passagem aérea em classe económica em voos regulares TAP Air
Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça
de bagagem até 23kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com itinerário;
Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa desde
o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet;
Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não incluídas);
Guias locais selecionados nas visitas de Praga, Bratislava e Viena;
Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo em: Teatro
Negro, Karlovy Vary, Budapeste, jantar típico cigano e Parlamento
de Budapeste;
Visitas e entradas conforme itinerário;
Passeio de barco no Danúbio, em Budapeste;
Espetáculo típico de Teatro Negro, em Praga;
Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*;
Taxas de turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 170 (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 130
PASSEIO DE BARCO NO DANÚBIO
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EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

PÉROLAS DA
EUROPA CENTRAL

circuito

exclusivo
NORTRAVEL

VIENA • BUDAPESTE • PASSEIO NO DANÚBIO • BRATISLAVA • PRAGA • DRESDEN • BERLIM • POTSDAM
1º DIA LISBOA OU PORTO / VIENA

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida
para formalidades de embarque. Partida em voo regular da
TAP Air Portugal com destino a Viena. Assistência à chegada
pelo guia privativo de língua portuguesa que acompanha a
viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida.
Transporte ao Hotel Arcotel Kaiserwasser ****, ou similar. Jantar e alojamento.

2º DIA VIENA

Pequeno-almoço buffet no hotel. Partindo da Praça Albertina e da Ópera, faremos uma visita panorâmica a pé com guia
local, passando pelos edifícios e praças que constituem o imponente conjunto do Hofburgo, Palácio residência de Inverno da família imperial, até a Praça dos Heróis e aos Museus de
História de Arte e de Ciências Naturais. Continuamos visita
em autocarro pela avenida monumental Ringstrasse, passando pelo Parlamento, Câmara Municipal e Igreja Votiva. Paramos para apreciar o colorido da curiosa obra arquitetónica
de Hundertwasser. De seguida, subimos ao Palácio Belvedere
para apreciar a vista dos seus jardins e continuamos para a
Karlsplatz, com a famosa Igreja de São Carlo Borromeu, o
mais importante monumento barroco da cidade. Almoço
em restaurante local. Restante tempo livre para atividades de
gosto pessoal. Jantar e alojamento no hotel.

3º DIA VIENA / BUDAPESTE

Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, partida para
Budapeste. Chegada e almoço a bordo de um barco privado,
navegando no rio Danúbio emoldurado por um riquíssimo
património arquitetónico de ambos os lados do rio. Depois
de almoço, visita panorâmica, da cidade “Princesa do Danúbio”. Da visita merecem destaque o Bastião dos Pescadores,
a Praça dos Heróis, a Igreja do Rei Matias (interior), o Parlamento, entre outros. Jantar num dos bons restaurantes da
cidade acompanhado de música ambiente a cargo de uma
típica orquestra cigana. Alojamento no Hotel Mercure Budapest Castle Hill ****, ou similar.

4º DIA BUDAPESTE / BRATISLAVA / PRAGA

Após pequeno-almoço buffet, partida para a República da
Eslováquia. Chegada a Bratislava, sua capital, que a partir do
rio Danúbio, se ergueu como a principal porta de entrada
dos Cárpatos. O centro histórico dominado pelas cores
rosa e pastel dos edifícios barrocos, convida-nos à sua
descoberta, acompanhados pelo nosso guia local. Almoço
em restaurante local. Em hora a combinar partida para a
República Checa. Chegada a Praga. Jantar e alojamento
Hotel Clarion Congress ****, ou similar.

5º DIA PRAGA

Pequeno-almoço buffet. Visita panorâmica, com guia local,
da “Cidade das Cem Torres”, uma das melhores conservadas
da Europa. A visita, quase toda a pé, tem início no bairro do
Castelo, continuando-se com o muito venerado Menino Jesus de Praga. Continuamos pela célebre Ponte Carlos, autêntica galeria ao ar livre e que evoca a figura do mais dileto filho

POTSDAM
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da cidade, o Imperador Carlos IV. Finda a travessia do rio Moldava, entramos na Cidade Velha que percorremos pelas suas
encantadoras praças e ruelas, terminando o passeio guiado
na mais famosa praça da cidade, a Praça Velha, com o relógio astronómico, seu ex-líbris. Almoço em restaurante local.
Tarde livre para atividades a gosto pessoal. À noite, jantar
seguido de espetáculo típico de Teatro Negro. Alojamento.

6º DIA PRAGA / DRESDEN / BERLIM

Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para Dresden. Almoço em restaurante local. Visita panorâmica à famosa e
culturalmente rica “Florença do Elba” da qual se destaca o
passeio a pé pelas margens deste rio e através do rico conjunto monumental, nomeadamente, o extraordinário conjunto
barroco Zwinger (ex-líbris da cidade), a Ópera Semper, a
antiga Catedral Católica e, num muro do Castelo, o impressionante painel de mosaicos de porcelana de Meissen “a Procissão dos Duques”, bem como o restante património histórico recuperado após o raide aéreo da noite de 13 para 14 de
Fevereiro de 1945, no qual terão morrido mais de 100.000
pessoas. Continuação para Berlim. Chegada, jantar e alojamento no Hotel RIU Plaza Berlin ****, ou similar.

7º DIA BERLIM – POTSDAM – BERLIM

Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, com o nosso guia
local, damos início à visita panorâmica da capital da República
Federal da Alemanha, símbolo da Guerra Fria que, até 1989 ficou dividida pelo muro “da vergonha” entre a parte dominada
pela URSS, a leste, e a pertencente à RFA, a oeste. Destaque
para a movimentada avenida Kurfurstendam, o Reichstag, a
Porta de Brandenburgo, a zona monumental da avenida Unter den Linden, a Alexanderplatz e o quarteirão Tiergarten.
Almoço em restaurante local. De tarde, visita com guia local a
Potsdam e ao sumptuoso Neues Palais e Jardins de Sans Souci.
Regresso a Berlim. Jantar e alojamento no hotel.

8º DIA BERLIM / LISBOA OU PORTO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar transporte ao aeroporto para formalidades de embarque. Partida
em voo regular TAP Air Portugal com destino a Lisboa ou
Porto. Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

O diferencial deste circuito
BUDAPESTE
• Jantar típico com música cigana.
• Passeio de barco no Danúbio com refeição a bordo.
PRAGA
• Espetáculo do genuíno Teatro Negro.
DRESDEN
• Visita à famosa e culturalmente rica “Florença do
Elba”.
POTSDAM
• Visita do sumptuoso Neues Palais e jardins de SansSouci.

BRATISLAVA

PARTIDAS GARANTIDAs
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8

9

13

DIAS

VISITAS

7

REFEIÇÕES p.a.buffet

viena

BUDAPESTE

PRAGA

berlim

2

1

2

2

BERLIM

POTSDAM
DRESDEN

PRAGA

VIENA

BRATISLAVA
BUDAPESTE

praga

DATAS DE PARTIDA garantidaS
maio

30

Junho

6

Julho

4 11

Agosto

1

8

Nas datas sublinhadas o itinerário realiza-se no sentido inverso,
garantindo integralmente todos os serviços e visitas programadas. Consulte o itinerário detalhado em www.nortravel.pt.

PREÇO POR PESSOA
DATAS
TODAS AS DATAS
DE PARTIDA

DUPLO

INDIVIDUAL

criança

€ 1.690

€ 1.990

€ 1.220

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 170 (saída de
Lisboa), sujeito a alteração. Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

SUPLEMENTOS

Taxa de aviação saída do Porto € 25
viena

O PREÇO INCLUI
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passagem aérea em classe económica em voos regulares TAP Air
Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça
de bagagem até 23 kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa desde
o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet;
Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não incluídas);
Guias locais selecionados nas visitas de Viena, Bratislava, Praga,
Berlim e Potsdam;
Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo: Budapeste,
jantar típico cigano e Dresden;
Visitas e entradas conforme programa;
Espetáculo típico de Teatro Negro, em Praga;
Passeio de barco no Danúbio, em Budapeste;
Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*;
Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 170 (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 130
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EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

POLÓNIA
FÉ E PATRIMÓNIO

circuito

exclusivo
NORTRAVEL

VARSÓVIA • SANTUÁRIO DE CZESTOCHOWA • AUSCHWITZ • CRACÓVIA • WIELICZKA • WROCLAW •
TORÚN • MALBORK • CASTELO DA ORDEM TEUTÓNICA DE MALBORK • SOPOT • GDANSK
1º DIA LISBOA OU PORTO / VARSÓVIA

Comparência no respetivo aeroporto 120 minutos antes da
hora da partida. Formalidades de embarque e saída em voo regular da TAP Air Portugal, com destino a Varsóvia. Chegada e
desembarque assistido pelo guia privativo, de língua portuguesa, que acompanha a viagem desde o aeroporto de chegada
ao aeroporto de partida. Varsóvia, a capital polaca, que antes
de ter sido destruída pelos bombardeamentos, no decorrer da
Segunda Guerra Mundial, já era uma importante cidade europeia, com uma intensa vida cosmopolita. Reerguida sobre os
escombros, mal a paz regressou, tem vindo ao longo dos anos
a adquirir a imponência de outrora, espraiando-se ao longo
das duas margens do rio Vístula. Transporte ao Hotel Novotel
Centrum Warszawa ****, ou similar. Jantar e alojamento
no hotel.

2º DIA VARSÓVIA / SANTUÁRIO DE
CZESTOCHOWA / AUSCHWITZ / CRACÓVIA

Pequeno-almoço buffet. Partida para Czestochowa, o maior
centro de peregrinações deste país profundamente católico, onde visitamos o Mosteiro de Jasna Góra, um dos mais
famosos santuários marianos da Europa, que encerra a imagem de Nossa Senhora, conhecida como a Virgem Negra, venerada como a “Rainha da Polónia” e que viria a tornar-se o
símbolo do país. Almoço em restaurante local. Após o almoço
seguimos em direção a Auschwitz. Visita ao Campo de Concentração de Auschwitz, tenebroso documento da história,
onde, de uma forma minuciosamente programada, milhões
de seres humanos foram exterminados. Em hora a combinar
saída em direção a Cracóvia, uma das maiores cidades do país,
classificada Património da Humanidade pela UNESCO. Jantar
e alojamento no Hotel Novotel City West Krakow ****,
ou similar.

3º DIA CRACÓVIA

Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, visita às Minas
de Sal de Wieliczka também classificadas pela UNESCO como
Património da Humanidade, autêntica cidade subterrânea feita de sal. Almoço em restaurante local. De tarde, visita com
guia local, desta histórica cidade (grande parte da visita é feita
a pé), Património da Humanidade, nomeadamente: o bairro
onde foi filmado grande parte do filme “A Lista de Schindler”,
o Monte Wavel com o Castelo Real e visita ao interior da Catedral onde foi bispo Carol Woitila, Papa João Paulo II, a Praça do
Mercado com as suas inúmeras esplanadas e floristas, o velho
mercado com grande variedade de artesanato e a Igreja de
Santa Maria. Jantar num restaurante judeu com música típica.
Alojamento.

4º DIA CRACÓVIA / WROCLAW

Pequeno-almoço buffet. Em hora a indicar localmente partida para Wroclaw. Chegada e almoço em restaurante local.
De tarde visita da capital da baixa Silésia, uma das mais prósperas cidades da Polónia. O namoro entre rio Oder e as suas
margens só podia dar uma descendência perfeita: a cidade de
Wroclaw. O percurso a pé, desde o bairro Ostrow Tumski até
à praça do Mercado, leva-nos por uma viagem onde se cruzam as influências da Boémia, da corte Austríaca, e da sociedade alemã. Jantar e alojamento no Hotel Scandic Wroclaw
****, ou similar.

5º DIA WROCLAW / TORÚN

Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para Torún, uma das
cidades mais antigas e mais bonitas da Polónia, cidade natal de
Nicolau Copérnico, famoso astrónomo polaco. Após o almoço em restaurante local, temos tempo para apreciar a beleza
singular do burgo muralhado. Apesar de ocupar uma posição
estratégica no rio Vístula, a cidade foi poupada pelos terríveis
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conflitos armados que assolaram a Europa no século XX, e a
malha urbana medieval emerge do passado, resplandecente
e vigorosa. Alojamento e jantar no Hotel Mercure Torún
****, ou similar.

6º DIA TORÚN / MALBORK / SOPOT / GDANSK

Após o pequeno-almoço buffet no hotel, partida em direção
ao norte, para Malbork. Chegada e visita, com guia local, ao
maior castelo Teutónico da Europa. Classificado Património da
Humanidade pela UNESCO, o castelo gótico de Malbork foi,
durante 150 anos, sede da Ordem dos Cavaleiros Teutónicos.
Almoço em restaurante local. De tarde, partida para Sopot, a
mais conhecida estância balnear da Polónia. Passeio a pé pelo
extenso pontão de madeira. De seguida, continuação para
Gdansk, nas margens do mar Báltico. Chegada e alojamento
no Hotel Mercure Old Town Gdansk ****, ou similar.
Jantar incluído.

7º DIA GDANSK / VARSÓVIA

Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã passeamos pelas
ruas estreitas e empedradas no centro histórico de Gdansk,
num genuíno regresso a um passado de prosperidade associado à liga hanseática, que nos séculos XIV e XV pôs a cidade
no epicentro do comércio europeu. As igrejas em tijolo, os
prédios esguios multicolores, os cais de acostagem de navios
de todo o género e calado, as lojas com vitrinas reluzentes
de ouro e âmbar, os palácios de influência flamenga, criaram
uma malha urbana que tenta esconder as cicatrizes na alma
deixadas pelo conflito da II Guerra Mundial. A visita desta cidade ligada ao mar não ficaria completa sem visitar o Museu
do Solidariedade, um testemunho revivalista da revolução liderada por Lech Walesa, o eletricista dos estaleiros navais do
primeiro sindicato independente do bloco soviético, o Solidarnosc, e que um dia iria chegar a presidente da Polónia. Almoço
incluído. De tarde, partida para Varsóvia. Transporte ao Hotel
Novotel Centrum Warszawa ****, ou similar. Jantar e
alojamento no hotel.

8º DIA VARSÓVIA / LISBOA OU PORTO¹

Após o pequeno-almoço buffet, visita da capital da Polónia, com guia local. Do nosso itinerário, consta um pequeno
passeio a pé na Praça da Cidade Velha, totalmente construída após a II Grande Guerra e incluída na lista do Património
Mundial da UNESCO, a gótica catedral de São João, o antigo
Gueto Judeu com o Memorial às vítimas do nazismo e a Praça
Umschlag. Almoço em restaurante local. De tarde, assistimos
a um recital de piano - Chopin - num dos palácios históricos
de Varsóvia. Em hora a combinar partida para o aeroporto.
Formalidades de embarque. Partida em voo regular da TAP Air
Portugal com destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM
¹Não está incluído o alojamento em Lisboa, sempre que os horários dos
voos não permitam ligações no próprio dia para o Porto.

O diferencial deste circuito

•

•
•

•

•

•

Visita ao Mosteiro de Jasna Gorá em CZESTOCHOWA,
o maior centro de peregrinações do país.
Visita ao Campo de Concentração de AUSCHWITZ.
Jantar em CRACÓVIA num restaurante judeu com
músicas típicas.
Em MALBORK, visita do maior castelo Teutónico da
Europa, Património da Humanidade pela UNESCO.
GDANSK Visita do museu do Solidariedade, o
sindicato fundado por Lech Walesa.
Recital de piano com música de Chopin em
VARSÓVIA.

AUSCHWITZ

PARTIDAS GARANTIDAs
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8

12

14

DIAS

VISITAS

7

REFEIÇÕES p.a.buffet

VARSÓVIA

CRACÓVIA

WROCLAW

1

2

1

TORÚN

1

VARSÓVIA

GDANSK

1

1

SOPOT
GDANSK

MALBORK
TORÚN

VARSÓVIA

WROCLAW

CRACÓVIA

SANTUÁRIO DE
CZESTOCHOWA
CRACÓVIA
AUSCHWITZ
WIELICZKA

DATAS DE PARTIDA garantidaS
Junho

13 20

Julho

18 25

Agosto

15 22 29

PREÇO POR PESSOA
DATAS

DUPLO

INDIVIDUAL

criança

JUN

€ 1.690

€ 1.980

€ 1.530

JUL + AGO

€ 1.760

€ 2.050

€ 1.600

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 150 (saída de
Lisboa), sujeito a alteração. Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

SUPLEMENTOS

Taxa de aviação saída do Porto € 25

O PREÇO INCLUI
MALBORK

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Passagem aérea em classe económica em voos regulares TAP Air
Portugal, de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça
de bagagem até 23 kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, desde
o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet;
Refeições indicadas no itinerário – 14 refeições (bebidas não incluídas);
Guias locais selecionados em Auschwitz, Minas de Sal de Wieliczka,
Cracóvia, Wroclaw, Malbork, Gdansk e Varsóvia;
Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo: Czestochowa, Cracóvia - jantar em restaurante típico judeu, Torún, Sopot,
Varsóvia - recital de piano com 1 copo de espumante por pessoa;
Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de bagagem por
pessoa);
Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 150 (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 130
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EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

ÁUSTRIA ENCANTADORA
E ALEMANHA ROMÂNTICA

circuito

exclusivo
NORTRAVEL

FRANKFURT • ROTHENBURG OB DER TAUBER • NUREMBERGA • SALZKAMMERGUT • SALZBURGO • INNSBRUCK •
CASTELO NEUSCHWANSTEIN • MUNIQUE • DACHAU
1º DIA LISBOA OU PORTO / FRANKFURT

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida
para formalidades de embarque. Partida em voo regular da
TAP Air Portugal com destino a Frankfurt. Chegada e assistência pelo nosso guia privativo de língua portuguesa que
acompanha a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto
de partida. Transporte ao Hotel Leonardo Royal Frankfurt
****, ou similar. Jantar e alojamento no hotel.

2º DIA FRANKFURT / ROTHENBURG OB DER
TAUBER / NUREMBERGA

Após o pequeno-almoço buffet no hotel, atravessamos as
férteis terras dos Francos cuja personagem mais conhecida
foi o imperador Carlos Magno, o grande unificador da Europa após a queda do império Romano. A primeira paragem é
em Rothenburg ob der Tauber, considerada por muitos, pelo
conjunto medieval urbano, a mais bela das cidades Românticas. Visita orientada pelo nosso guia privativo através de ruas
estreitas, com belos edifícios e monumentos da idade média. Passamos também pela Câmara Municipal e a Igreja de
S. Tiago ambos do séc. XVII. Após o almoço em restaurante
local, partimos em direção à antiga capital Imperial, Nuremberga. Por se tratar de uma das mais belas e típicas cidades
medievais da Alemanha foi escolhida para palco do cortejo da
concentração anual do Partido Nacional Socialista Alemão na
campanha de propaganda da famigerada doutrina NAZI. Mais
tarde palco do primeiro grande julgamento de criminosos da
2ª Grande Guerra permite hoje, com o devido distanciamento e após aturados restauros, que apreciemos esta bela localidade cercada de muralhas e plena de monumentos. Jantar
e alojamento no Hotel Maritim Nuremberga ****, ou
similar.

3º DIA NUREMBERGA / SALZKAMMERGUT /
SALZBURGO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida em direção a Salzkammergut, região de lagos, montanhas e aldeias que, pela
sua incrível beleza, foi escolhida como cenário do filme “Música no Coração”. Paragem em St. Gilgen para almoço e passeio a pé. Contornando o lago do mesmo nome, visitamos
St. Wolfgang onde nos maravilhamos com as praças e casas
de sonho plantadas nas margens do lago. Continuamos em
direção à carismática cidade dos Príncipes Arcebispos e terra
Natal de Mozart – Salzburgo. Jantar incluído. Alojamento no
Hotel Austria Trend Mitte ***, ou similar.

4º DIA SALZBURGO / INNSBRUCK

Pequeno-almoço buffet. Visita da cidade, a pé, com guia local, durante a qual podemos admirar os belos jardins do Palácio Mirabel, as margens do rio Salzach, a famosa e antiga rua
comercial Getreidegasse com as célebres tabuletas de ferro
forjado, o importante conjunto de igrejas com destaque
para a Catedral (visita ao interior), o Palácio dos Festivais,
entre outros. Almoço em restaurante local. De tarde, partida
para Innsbruck, capital do Tirol austríaco, através das incomparáveis paisagens tirolesas. Jantar e alojamento no Hotel
Grauer Bär ****, ou similar.

CASTELO NEUSCHWANSTEIN
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5º DIA INNSBRUCK

Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída a pé para conhecer
a pérola dos Alpes, nascida nas margens do rio Inn, cuja
ponte foi local de passagem de mercadorias transalpinas. A
Altstadt, seu centro medieval, reconfortante oásis no meio
de uma natureza imponente, mas agreste, foi ontem, como
hoje, um bálsamo para mercadores e viajantes. Regale-se
com o casario digno dos melhores postais ilustrados, visite
a catedral barroca, aprecie o palácio dos Habsburgos, a família imperial que colocou a localidade no mapa dos locais
imperdíveis em qualquer época do ano. Não perca o telhado dourado ou as fachadas da casa Helbling ou da Goldener
Adler. De seguida, visita ao Museu Tirolês de Artes e Tradições Populares – “Tiroler Volkskunstmuseum”, considerado
o mais belo e importante da Europa, dentro do seu estilo.
Almoço em restaurante local. Tarde livre para atividades de
gosto pessoal. Jantar e alojamento no hotel.

6º DIA INNSBRUCK / CASTELO DE LUÍS II /
MUNIQUE

Pequeno-almoço buffet. Partimos através dos Alpes Bávaros,
até ao local onde o Rei Luís II da Baviera mandou construir
o famoso Castelo Neuschwanstein e que Walt Disney utilizou como modelo para o seu castelo da Bela Adormecida.
Efetuamos parte da subida num transporte adequado ao
terreno, e o restante a pé, para visita ao interior deste castelo. Almoço em restaurante local. De tarde, continuamos
pela estrada romântica em direção à capital da Baviera. À
chegada, panorâmica de Munique orientada pelo nosso guia
privativo, com um passeio a pé no centro histórico. Jantar
e alojamento no Hotel Eurostars Book ****, ou similar.

7º DIA MUNIQUE - DACHAU - MUNIQUE

Pequeno-almoço buffet. De manhã partida para Dachau
onde foi construído o primeiro de todos os campos de concentração do Terceiro Reich. A visita de toda a estrutura
transporta-nos para um passado que ninguém deve esquecer: o extermínio étnico seletivo que a História chamou de
Holocausto. Regresso a Munique. Almoço em restaurante
local. Tarde livre para atividades de gosto pessoal. Jantar e
alojamento no hotel.

8º DIA MUNIQUE / LISBOA OU PORTO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em horário a combinar,
partida para o aeroporto. Formalidades de embarque e saída
em voo regular da TAP Air Portugal com destino a Lisboa ou
Porto. Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

O diferencial deste circuito
•

•

•
•

Visita dos lagos do SALZKAMMERGUT, a região
escolhida como cenário do filme “Música no Coração”.
Castelo NEUSCHWANSTEIN construído por Luís II
da Baviera.
Visita a DACHAU.
Visita ao Museu TIROLÊS de Artes e Tradições.

MUNIQUE

PARTIDAs GARANTIDAs
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8

9

13

DIAS

VISITAS

7

REFEIÇÕES p. a. buffet

FRANKFURT NUREMBERGA SALZBURGO INNSBRUCK MUNIQUE

1

1

1

2

2

FRANKFURT

OB DER TAUBER
NUREMBERGA

ROTEMBURGO

MUNIQUE
/ DACHAU
NEUSCHWANSTEIN

SALZBURGO
INNSBRUCK

SALZBURGO

DATAS DE PARTIDA garantidaS
Julho

11 18

Agosto

8 15

PREÇO POR PESSOA
DATAS

DUPLO

INDIVIDUAL

criança

jul

€ 1.740

€ 1.990

€ 1.440

Ago

€ 1.790

€ 2.090

€ 1.530

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 130 (saída de
Lisboa), sujeito a alteração. Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

SUPLEMENTOS

Taxa de aviação saída do Porto € 25

SALZKAMMERGUT

O PREÇO INCLUI
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Passagem aérea em classe económica, em voos regulares TAP Air
Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça
de bagagem até 23kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, desde
o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet;
Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não incluídas);
Guias locais selecionados em Salzburgo, em Innsbruck, com o seu
Museu Tirolês de Artes e Tradições Populares e em Dachau;
Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo em: Rothenburg ob der Tauber, Nuremberga, Salzkammergut, Castelo de
Neuschwanstein e Munique;
Visitas e entradas conforme itinerário;
Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 130 (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 130
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EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

ESCÓCIA E INGLATERRA

LONDRES • OXFORD • STRATFORD-UPON-AVON • YORK • DURHAM • EDIMBURGO • GLASGOW
LOCH LOMOND • STIRLING • PASSEIO DE BARCO NO LAGO WINDERMERE • LIVERPOOL
1º DIA LISBOA OU PORTO / LONDRES

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida,
para formalidades de embarque. Partida em voo regular da
TAP Air Portugal, com destino a Londres. Chegada e desembarque, assistido pelo guia privativo de língua portuguesa
que acompanha a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida. Transporte ao Hotel Holiday Inn London – Kensington High Street ****, ou similar. Jantar e
alojamento no hotel.

2º DIA LONDRES

Pequeno-almoço buffet no hotel. Visita panorâmica da cidade, com guia local, incluindo a Praça e as Câmaras do Parlamento, a Abadia de Westminster, o “Big Ben”, “Downing
Street”, “Trafalgar Square”, a Galeria Nacional, a Catedral de
S. Paulo, a Torre de Londres (antiga prisão e agora curioso
museu), o Palácio de Buckingham (residência real), “Piccadilly Circus”, “Regent Street”, “Oxford Street”, “Royal Albert
Hall”, os famosos armazéns Harrods, entre outros. Almoço
em restaurante local. Tarde livre para atividades de gosto
pessoal. Jantar e alojamento no hotel.

3º DIA LONDRES / OXFORD / STRATFORDUPON-AVON / YORK

Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para Oxford, cidade conhecida pela sua Universidade, uma das quatro mais
antigas da Europa. O contraste entre as cores dos edifícios
dos vários colégios e o verde dos campos não deixa ninguém
indiferente. Chegada e breve visita a pé orientada pelo nosso
guia privativo. Continuação da viagem até Stratford-Upon-Avon, conhecida por ser a terra natal do mundialmente famoso dramaturgo William Shakespeare. Esta pequena mas
próspera cidade tem o mercado mais importante da região.
Almoço em restaurante local. Breve visita a pé orientada
pelo nosso guia. De tarde, seguimos viagem para York. Chegada e alojamento no Hotel Novotel York Centre ****,
ou similar. Jantar incluído.

4º DIA YORK / DURHAM / EDIMBURGO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Tempo livre para, acompanhados pelo nosso guia privativo, conhecer York, uma das
cidades património da Grã-Bretanha que teve o seu apogeu
na Idade Média, altura em que era a cidade mais rica do país
a seguir a Londres. Este facto justifica o riquíssimo legado
que agora a cidade possui, de que são exemplos a Catedral;
a Galeria de Arte de York; as pitorescas ruas “Stonegate” e
“The Shambles” a rua mais antiga de York; o Colégio de St.
Williams; o mercado; o centro arqueológico Viking; a “Fairfax
House”, uma casa típica do séc. XVIII; a “Clifford’s Tower”,
datada do séc. XI, único vestígio do antigo Castelo de York;
as muralhas da cidade; o Museu do Castelo e seus jardins;
as ruínas da Abadia de St. Mary e a Casa do Rio. Em hora
a indicar localmente, partida para Durham, cidade de cariz
medieval, dominada pela sua catedral e cujo castelo foi o
único na região que nunca foi conquistado pelos Escoceses.
Chegada e almoço em restaurante local. De tarde, continuação da viagem até Edimburgo. Transporte ao Hotel Premier
Inn Lauriston Place ***, ou similar. Em hora a indicar localmente saída para jantar típico escocês, assistindo a um
“show” folclórico onde sobressai o espírito genuíno da cultura celta. Alojamento.

LAGO WINDERMERE
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circuito

exclusivo
NORTRAVEL

5º DIA EDIMBURGO / GLASGOW

Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, visita da cidade com guia local, incluindo o interior do Castelo, um dos
mais bonitos e atrativos do mundo, que domina o centro da
cidade e que foi construído sobre um vulcão extinto. Edimburgo é, sem dúvida, uma cidade que sabe misturar em harmonia o passado, com os seus monumentos e obras-primas
que remontam à época medieval e vitoriana, e o presente.
Almoço em restaurante local. De tarde, saída para Glasgow.
Chegada e visita orientada pelo nosso guia privativo. Glasgow
é a maior cidade da Escócia, situada nas margens do Clyde, o
rio que tornou possível a sua particular revolução industrial.
Poderemos apreciar os testemunhos de tal transformação:
a Praça de Jorge, com a sua espetacular Câmara Municipal,
as sucursais bancárias, hoje muitas delas belos restaurantes,
as enormes mansões em pedra arenosa e os restos de um
passado medieval ainda presentes, como o são a Universidade e a Catedral, belíssimo exemplar da arquitetura gótica da
Pré-Reforma. Jantar incluído. Alojamento no Hotel Crowne
Plaza Glasgow ****, ou similar.

6º DIA GLASGOW – LOCH LOMOND / STIRLING
– GLASGOW

Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, saída para a região dos Trossachs e do Loch Lomond, para alguns o mais
belo lago da Escócia. Tempo livre para passear à beira do lago
e desfrutar da magnífica paisagem. Em hora a indicar localmente partida para Stirling. Chegada e almoço em restaurante local. De tarde, visita ao seu Castelo, famoso pelas batalhas
entre escoceses e ingleses. Em hora a combinar localmente
regresso a Glasgow. Jantar incluído. Alojamento no hotel.

7º DIA GLASGOW / PASSEIO DE BARCO NO
LAGO WINDERMERE / LIVERPOOL

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar
partida para a charmosa Ambleside, onde daremos início
ao passeio de barco no lago Windermere, o mais longo da
Inglaterra. A viagem termina em Bowness, bonita vila no
coração do Distrito dos Lagos, com a sua baía movimentada.
Desembarque e almoço em restaurante local. Partida para
Liverpool. À chegada breve visita panorâmica da cidade dos
Beatles. Jantar e alojamento no Hotel Mercure Atlantic
Tower ****, ou similar.

8º DIA LIVERPOOL / AEROPORTO DE
MANCHESTER / LISBOA OU PORTO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em horário a combinar localmente, transporte ao aeroporto de Manchester. Formalidades de embarque e partida em voo regular da TAP Air Portugal, com destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao respetivo
aeroporto. FIM DA VIAGEM

O diferencial deste circuito
•
•

•

Jantar típico escocês, com “show” folclórico celta.
Visita do Castelo de EDIMBURGO um dos mais
bonitos e atrativos do mundo, que foi construído
sobre um vulcão extinto.
Passeio de barco no lago WINDERMERE, o mais longo
da Inglaterra.

EDIMBURGO

PARTIDAS GARANTIDAs
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8

12

DIAS

VISITAS

LONDRES

YORK

2

1

13

7

REFEIÇÕES p.a.buffet

EDIMBURGO GLASGOW LIVERPOOL

1

2

1

LOCH LOMOND STIRLING
GLASGOW
EDIMBURGO

WINDERMERE
LIVERPOOL
MANCHESTER
STRATFORDUPON-AVON

DURHAM
YORK

OXFORD
LONDRES

londres

DATAS DE PARTIDA garantidaS
maio

31

Julho

26

Agosto

2 23 30

Nas datas sublinhadas o itinerário realiza-se no sentido inverso,
garantindo integralmente todos os serviços e visitas programadas. Consulte o itinerário detalhado em www.nortravel.pt.

PREÇO POR PESSOA
DATAS

DUPLO

INDIVIDUAL

Mai + Jul

€ 1. 890 € 2.390

Ago

€ 2.040

€ 2.640

criança

€ 1.390

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 190 (saída de
Lisboa), sujeito a alteração. Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

SUPLEMENTOS

Taxa de aviação saída do Porto € 25
GLASGOW

O PREÇO INCLUI
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Passagem aérea em classe económica em voos regulares TAP Air
Portugal, de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça
de bagagem até 23 kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, desde
o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet;
Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não incluídas);
Guias locais selecionados em Londres e Edimburgo;
Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo em: Oxford,
Stratford-Upon-Avon, York, Durham, jantar escocês em Edimburgo, Glasgow, Loch Lomond, Castelo de Stirling, passeio de barco no
lago Windermere e Liverpool;
Visitas e entradas conforme itinerário;
Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 190 (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 130
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EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

ESCÓCIA E PAISAGENS
DAS TERRAS ALTAS

circuito

exclusivo
NORTRAVEL

LIVERPOOL • PASSEIO DE BARCO NO LAGO WINDERMERE • GLASGOW • DESTILARIA • STIRLING • FORT WILLIAM • COMBOIO JACOBITA • MALLAIG • PASSEIO DE BARCO NO LOCH
NESS • INVERNESS • GLAMIS • EDIMBURGO • DURHAM • MIDDLESBROUGH
1º DIA LISBOA OU PORTO / MANCHESTER /
LIVERPOOL

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida
para formalidades de embarque. Partida em voo regular
da TAP Air Portugal com destino a Manchester. Chegada e
desembarque assistido pelo guia privativo de língua portuguesa que acompanha a viagem do aeroporto de chegada
ao aeroporto de partida. Breve visita panorâmica da cidade
dos Beatles. Transporte ao Hotel Mercure Atlantic Tower
****, ou similar. Jantar e alojamento no hotel.

2º DIA LIVERPOOL / PASSEIO DE BARCO NO
LAGO WINDERMERE / GLASGOW

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar partida para Bowness, bonita vila no coração do Distrito dos
Lagos, com a sua baía movimentada, onde damos início
ao passeio de barco no lago Windermere, o mais longo de
Inglaterra. A viagem termina em Ambleside, charmosa vila
piscatória, de típicas casas em pedra escura e telhados de
ardósia. Desembarque e partida para Glasgow. Almoço em
restaurante local. À chegada, visita orientada pelo nosso guia
privativo. Glasgow é a maior cidade da Escócia, situada nas
margens do Clyde, o rio que tornou possível a sua particular
revolução industrial. Poderemos apreciar os testemunhos de
tal transformação: a Praça de Jorge, com a sua espetacular
Câmara Municipal, as sucursais bancárias, hoje muitas delas
belos restaurantes, as enormes mansões em pedra arenosa e
os restos de um passado medieval ainda presentes, como o
são a Universidade e a Catedral, belíssimo exemplar da arquitetura gótica da Pré-Reforma. Alojamento e jantar no Hotel
Premier Inn Argyle Street ***, ou similar.

3º DIA GLASGOW / STIRLING / TYNDRUM

Pequeno-almoço buffet no hotel e partida para o norte da
Escócia. Atravessando florestas que alternam com campos
agrícolas aqui e ali pontilhados de rebanhos de ovelhas, chegamos a uma destilaria do produto escocês mais conhecido
no mundo inteiro, o whisky de malte. Paragem para visita e
degustação. Em hora a indicar localmente partida para Stirling. Chegada e almoço em restaurante local. De tarde, visita
ao Castelo de Stirling, que se ergue num esporão rochoso,
maior símbolo do orgulho nacional, palco principal nas guerras escocesas pela independência, eternizadas na 7ª arte por
Mel Gibson no filme Braveheart. Visita do interior, um dos
melhores exemplos da arquitetura renascentista da Escócia.
De tarde, atravessamos o Parque Nacional de Trossachs,
onde a água dos lochs e riachos reflete a paleta colorida das
florestas de carvalhos, abetos e sorveiras, as árvores das
fadas, nesta terra de bruxarias, duendes e encantamentos.

Comboio Jacobita da saga de Harry Potter
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Chegada a Tyndrum pequeno povoado em total comunhão
com a natureza, onde pernoitamos no Hotel Muthu Ben
Doran ***, ou similar. Jantar e alojamento.

4º DIA TYNDRUM / FORT WILLIAM / MALLAIG /
AVIEMORE

Após o pequeno-almoço buffet no hotel, vamos ao encontro das Terras Altas escocesas, imortalizadas pelos filmes de
Harry Potter. Em Fort William, pequena localidade encaixada
entre o Loch Linnhe e as magníficas montanhas que rodeiam
o povoado embarcamos a bordo do Jacobita, o famoso
comboio a vapor da saga de J.K. Rowling, para nos deixarmos
encantar desde a janela da nossa carruagem, rumo à escola de feiticeiros de Hogwarts. Chegada a Mallaig e almoço
nesta localidade piscatória, vislumbrando ao longe a ilha das
brumas, Skye do seu nome. De regresso à estrada, cada curva reserva-nos uma nova imagem de natureza no seu estado
puro, continuamos para Aviemore, uma animada estância turística nas faldas do Parque Nacional Cairngorms, nomeado
pela National Geographic um dos últimos grandes lugares do
mundo na revista “Last Great Places”. Jantar e alojamento
no Hotel Coylumbridge ****, ou similar.

5º DIA AVIEMORE – LOCH NESS / INVERNESS –
AVIEMORE

Após o pequeno-almoço buffet, saímos rumo às margens do
Loch Ness, do mais famoso lago escocês para um passeio
de barco ao encontro da lenda do monstro de Loch Ness.
Real ou inventado, faz parte do imaginário popular escocês e
do resto do mundo ocidental. Continuando para Inverness,
apreciamos esta pequena localidade com destaque para o
seu castelo, um edifício vitoriano de grés vermelho agora utilizado como Tribunal. Almoço em restaurante local. Tempo
livre em Inverness, capital das Terras Altas da Escócia, onde
o ambiente nos remete para as origens celtas dos highlanders, trajando o kilt de tartã em lã axadrezado e soprando
a gaita-de-foles. Em hora a informar localmente regresso a
Aviemore para jantar e alojamento no hotel.

Em hora a combinar localmente, seguimos para Edimburgo,
capital da Escócia, a mais estimulante das cidades escocesas. Acompanhados do nosso guia local, visita panorâmica
desta cidade aristocrática e cosmopolita, orgulhosa da sua
tradição artística iluminada e, classificada como Património
da Humanidade pela UNESCO. Destaca-se a Milha Real, principal artéria da zona, atual residência oficial do monarca na
Escócia, passando pela Catedral de St. Giles e o novo Parlamento Escocês. Agora na cidade nova, com as suas elegantes
ruas e praças georgianas onde se destaca a Princes Street,
rua comercial da cidade por excelência, com o monumento a Walter Scott, a Galeria Nacional da Escócia e uma vista
soberba do rochedo do Castelo; George Street e Charlotte
Square que se assumem como os principais exemplares arquitetónicos do plano de expansão do arquiteto James Craig.
Alojamento no Hotel Mercure Princes Street ***, ou similar. Em hora a indicar localmente saída para jantar típico
escocês, assistindo a um “show” folclórico onde sobressai o
espírito genuíno da cultura celta.

7º DIA EDIMBURGO / DURHAM /
MIDDLESBROUGH

Pequeno-almoço buffet no hotel. Tempo livre para atividades de gosto pessoal. Almoço incluído. Partida em direção
à cidade inglesa de Durham, cidade de cariz medieval que na
idade média se desenvolveu numa posição dominando uma
curva do rio Wear, permitindo que a cidadela nunca fosse
conquistada pelos vizinhos escoceses. Após breve paragem,
saída para Middlesbrough. Chegada e transporte ao Hotel
Jurys Inn ****, ou similar. Alojamento. Jantar incluído.

8º DIA MIDDLESBROUGH / AEROPORTO DE
MANCHESTER / LISBOA OU PORTO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora localmente a
combinar, transporte ao aeroporto de Manchester. Formalidades de embarque e partida em voo regular da TAP Air Portugal com destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao respetivo
aeroporto. FIM DA VIAGEM

6º DIA AVIEMORE / CASTELO DE GLAMIS /
EDIMBURGO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Atravessando as vertentes
oeste do parque nacional, vamos ao encontro do Castelo de
Glamis. No meio de um bosque de árvores frondosas, surge
uma floresta de torreões e ameias com mais de 600 anos
de história. A fortaleza medieval, hoje parece um castelo
francês, fruto da extensa renovação que ocorreu nos séculos
XVII e XVIII. Foi residência de vários membros das famílias
reais escocesa e britânica. Almoço em restaurante local.

O diferencial deste circuito
•
•

•

•

Visita de uma destilaria de Whisky escocês.
Viagem no comboio JACOBITA eternizado pela saga
de Harry Potter.
Passeio de barco no mais famoso lago da Escócia, o
LOCH NESS.
Jantar típico escocês com “show” folclórico celta.

PARTIDAS GARANTIDAs
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8

13

13

7

DIAS

VISITAS

LIVERPOOL

GLASGOW

TYNDRUM

AVIEMORE

1

1

1

2

REFEIÇÕES p.a.buffet
MIDDLESBROUGH EDIMBURGO

1

INVERNESS
LOCH NESS

MALLAIG
FORT WILLIAM
STIRLING
GLASGOW

GLAMIS
EDIMBURGO
DURHAM
MIDDLESBROUGH

WINDERMERE
LIVERPOOL

parque nacional Trossachs

1

MANCHESTER

DATAS DE PARTIDA garantidaS
junho

7

JULHO

12 19

AGOSTO

9 16

SETEMBRO

6 13

PREÇO POR PESSOA
DATAS

DUPLO

INDIVIDUAL

criança

Jun + 6Set

€ 1.890

€ 2.180

€ 1.240

Jul + Ago

€ 1.990

€ 2.250

€ 1.290

13Set

€ 1.790

€ 2.090

€ 1.240

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 180 (saída de
Lisboa), sujeito a alteração. Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.
LOCH NESS

SUPLEMENTOS

Taxa de aviação saída do Porto € 25

O PREÇO INCLUI
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Passagem aérea em classe económica em voos regulares TAP Air
Portugal, de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça
de bagagem até 23 kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, desde
o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet, exceto em Glasgow na partida
de 6Set - pequeno-almoço continental;
Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não incluídas);
Guia local selecionado em Edimburgo;
Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo em: Liverpool, passeio de barco no lago Windermere, Glasgow, destilaria de
whisky de malte, Castelo de Stirling, Mallaig, Loch Ness, Inverness,
Castelo de Glamis e Durham;
Viagem de comboio entre Fort William e Mallaig;
Visitas e entradas conforme itinerário;
Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 180 (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 130
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EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

TESOUROS DA IRLANDA

DUBLIN · KILKENNY · CASTELO DE KILKENNY · CORK · KILLARNEY · PENÍNSULA DE DINGLE · PENHASCOS
DE MOHER · GALWAY · KYLEMORE · WESTPORT · SLIGO · DERRY · CALÇADA DOS GIGANTES · BELFAST
1º DIA LISBOA OU PORTO / DUBLIN

Comparência no respetivo aeroporto 120 minutos antes da
partida. Assistência nas formalidades de embarque assistidas
pelo nosso representante. Partida em voo regular da TAP Air
Portugal com destino a Dublin. Chegada e desembarque assistido pelo guia privativo de língua portuguesa que acompanha
a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida.
Saída para Dublin e transporte ao Hotel Riu Plaza The Gresham ****, ou similar. Alojamento, jantar no hotel.

2º DIA DUBLIN

Pequeno-almoço buffet. Damos início à descoberta da capital
Irlandesa, Dublin, visitando, na Universidade (Trinity College),
a antiga Biblioteca onde se encontra o famoso livro de Kells,
manuscrito do século IX, produto basilar do movimento monástico irlandês. Seguidamente continuamos a nossa visita pelas praças georgianas, o Parlamento, a Dame Street, onde se
encontra o Castelo de Dublin, as Catedrais de Christ Church e
de S. Patrício (interior desta ultima). Almoço em restaurante
local. De tarde, continuamos a nossa visita para a fábrica de
cerveja Irlandesa Guinness. Após visita e degustação da tão
afamada cerveja, admiramos desde o “Gravity Bar”, situado
no último piso do edifício, a mais interessante vista sobre toda
a cidade. Continuamos para o maior parque europeu, o Fenix
Park, passando pela O´Connell Street, a mais famosa avenida
de Dublin. Regresso ao hotel. À noite saída para um jantar
típico com espetáculo de música e sapateado Irlandês, Irish
Dance. Regresso ao hotel. Alojamento.

3º DIA DUBLIN / KILKENNY / CORK
(BALLINCOLLIG)

Pequeno-almoço buffet. Saída para o condado de Kilkenny
em direção à sua capital, com o mesmo nome, que é considerada a mais bem conservada das cidades medievais da
Irlanda. Chegada e visita do conhecido Castelo de Kilkenny,
construído no séc. XII. No castelo destacam-se a biblioteca,
a ala chinesa, a “Long Gallery”, onde se encontra em exposição parte do acervo da National Art Gallery, e os espantosos
jardins. . Tempo livre no centro histórico, para desfrutar desta
encantadora cidade. Almoço em restaurante local. Após o
almoço, saída para a destilaria Jameson em Middleton para
o tour das instalações e degustação de whiskey. De seguida,
partida para Cork. Situado na costa Sul, Cork é o maior de
todos os condados da Irlanda e em muitos sentidos o mais
variado. A cidade de Cork é a terceira maior da Irlanda e o
berço da República. Em termos histórico-culturais, uma cidade incontornável. Chegada e visita panorâmica da cidade de
Cork, com destaque para o canal e o porto antigo, a rua de S.
Patrício, a Catedral e a zona de compras. Continuamos viagem
em direção ao Hotel Oriel House ****, ou similar. Jantar
e alojamento no hotel.

4º DIA CORK (BALLINCOLLIG) / KILLARNEY /
PENÍNSULA DE DINGLE / TRALEE

Pequeno-almoço buffet. Saída em direção ao Parque Nacional de Killarney para desfrutar dos bosques, lagos e lindas
paisagens, que serviram de inspiração a poetas e escritores.
Continuação para a Península de Dingle, no condado de Kerry,
onde uma natureza selvagem se junta a mais de 2.000 sítios
arqueológicos. Tempo livre na cidade de Dingle. Almoço em
restaurante local na zona. Continuação de viagem para Tralee,
fundada no séc. XII por anglo-normandos. Chegada ao Hotel
The Ashe ****, ou similar. Alojamento e jantar no hotel.

5º DIA TRALEE / LIMERICK / PENHASCOS DE
MOHER / BURREN / GALWAY

Pequeno-almoço buffet. Saímos em direção de Limerick,
onde fazemos uma breve paragem para fotos. Continuação
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circuito

exclusivo
NORTRAVEL

para visita aos Penhascos escarpados de Moher, a 200 metros
de altitude ao longo de 8 km de costa, oferecendo uma das
mais impressionantes vistas da Irlanda. Em dias de céu totalmente limpo são visíveis as ilhas de Aran, a Baía de Galway,
assim como os vales e picos de Connemara. De seguida, partida para Burren. Os 100 quilómetros quadrados do Burren
National Park no noroeste de Condado Clare, compostos de
pedra calcária cársica são, efetivamente, uma parte excecional da paisagem da Irlanda. Almoço em restaurante local.
Continuação para Galway, que é considerada uma das cidades
mais joviais da Irlanda, conhecida como a “Cidade das Tribos”.
À chegada iniciamos a visita panorâmica, destacando-se a
Shop Street, Eyre Square e a Catedral. Transporte ao Hotel
Ardilaun ****, ou similar. Jantar e alojamento.

6º DIA ZONA DE GALWAY / KYLEMORE /
WESTPORT / SLIGO

Pequeno-almoço buffet. Partida para o magnífico Parque
Nacional de Connemara, onde água, terra e ar se reuniram
num espetáculo de indescritível beleza natural. Paramos para
visitar a abadia Vitoriana de Kylemore, uma fantasia neogótica, harmoniosamente integrada na aridez da paisagem.
Continuamos ao longo do fiorde de Killary onde almoçamos
em restaurante local. De tarde sucedem-se paisagens onde
o verde dos campos é dividido por labirintos de muretes de
pedra granítica e onde a presença do maciço montanhoso de
Croagh Patrick nos traz a memória as mais puras tradições
celtas misturadas com o culto cristão de St. Patrick. Paragem
e tempo livre na singular e colorida vila de Westport. Continuação para Sligo. Alojamento e jantar no Hotel Sligo Park
****, ou similar.

7º DIA SLIGO / DERRY / CALÇADA DOS
GIGANTES / BELFAST

Pequeno-almoço buffet. Em hora a indicar localmente partida
para norte, até à pequena e típica cidade amuralhada de Derry. Visita panorâmica da cidade que conserva intactas até aos
dias de hoje as suas sete portas de entrada. Seguimos em direção à Calçada dos Gigantes. Património Mundial da UNESCO,
esta formação rochosa com mais de 60 milhões de anos atrai
milhares de visitantes todos os anos. Almoço em restaurante
local. Continuação em direção a Belfast, a segunda maior cidade da Irlanda, depois de Dublin. Alojamento no Hotel Holiday
Inn Belfast****, ou similar. Jantar incluído.

8º DIA BELFAST / DUBLIN / LISBOA OU PORTO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para visita panorâmica da capital da Irlanda do Norte, cheia de história e orgulho.
Visitamos os bairros católico e protestante, o muro da vergonha onde se encontram os famosos grafites, a câmara municipal e passamos pelos estaleiros onde foi construído o Titanic
e de onde saiu para fazer a sua primeira viagem até Liverpool.
Em hora a combinar, assistência e transporte ao aeroporto de
Dublin para formalidades de embarque. Partida em voo regular TAP Air Portugal com destino a Lisboa ou Porto. Chegada
ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

O diferencial deste circuito
•

•

•

Visita da fábrica de cerveja Irlandesa GUINNESS, com
degustação.
Visita da destilaria JAMESON e degustação de
whiskey irlandês.
Visita da CALÇADA DOS GIGANTES, formação
rochosa com mais de 60 milhões de anos património
Mundial da UNESCO.

DESTILARIA DE WHISKEY

PARTIDAs GARANTIDAs
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8

16

13

DIAS

VISITAS

7

REFEIÇÕES p.a.buffet

DUBLIN

cork

TRALEE

GALWAY

SLIGO

BELFAST

2

1

1

1

1

1

DERRY
BELFAST
SLIGO
WESTPORT
KYLEMORE

GALWAY
MOHER
DINGLE
TRALEE

KILLARNEY

DUBLIN
KILKENNY

CORK

CALÇADA DOS GIGANTES

DATAS DE PARTIDA garantidaS
julho

19 26

AGOSTO

2

9 16 23

Nas datas sublinhadas o itinerário realiza-se no sentido inverso
garantindo integralmente todos os serviços e visitas confirmadas, sendo o jantar do 1º dia em restaurante local no percurso.
Consulte itinerário detalhado em www.nortravel.pt
Na partida de 26Jul o alojamento em Galway será substituído
pelo alojamento em Ballinasloe, no Hotel Shearwater & SPA
****, ou similar. Na partida de 23Ago o alojamento em Galway
será substituído pelo alojamento em Gort no Hotel Lady Gregory
***, ou similar.

PREÇO POR PESSOA
DATAS
Todas as datas
de partida

DUPLO

INDIVIDUAL

criança

€ 1.730

€ 2.130

€ 1.300

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 160 (saída de
Lisboa), sujeito a alteração. Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

SUPLEMENTOS
DUBLIN

Taxa de aviação saída do Porto € 25

O PREÇO INCLUI
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Passagem aérea em classe económica em voos regulares TAP Air
Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça
de bagagem até 23kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Circuito em moderno autocarro de turismo;
Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa desde
o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet irlandeses;
Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não incluídas);
Jantar com espetáculo de música e sapateado irlandês;
Visitas panorâmicas orientadas pelo nosso guia privativo em: Dublin, Biblioteca da Universidade da Santíssima Trindade, Catedral
de S. Patrício, fábrica de cerveja Guinness, castelo de Kilkenny,
Cork, destilaria de whiskey Jameson, Parque Nacional de Killarney,
Península de Dingle, penhascos de Moher, Galway, abadia de Kylemore, Derry, calçada dos Gigantes e Belfast;
Seguro de Multiviagens – capital de € 30.000*;
Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 160 (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 130
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EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

ISLÂNDIA DOS DEUSES

circuito

exclusivo
NORTRAVEL

REYKJAVÍK • GEYSIR • GULLFOSS • PARQUE NACIONAL TINGVELLIR • SELJALANDSFOSS • SKOGAFOSS •
REYNISFJARA • SKAFTAFELL • JÖKULSÁRLÓN • SÓLHEIMAJÖKULL • PAISAGENS VULCÂNICAS • SELFOSS • LAGOA AZUL
1º DIA LISBOA / HELSÍNQUIA / REYKJAVÍK

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida
para formalidades de embarque. Partida em voo regular da
Finnair, com destino a Helsínquia. Chegada e mudança de
avião com destino a Reykjavík, a capital mais a norte no mundo inteiro. Chegada ao aeroporto e desembarque assistido
pelo guia local que acompanha toda a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida. Durante o transfere, será realizada uma curta visita de orientação da cidade
de Reykjavík antes de chegarmos ao Fosshotel Reykjavík
****, ou similar. Jantar e alojamento.

2º DIA REYKJAVÍK / GULLFOSS / GEYSIR /
PARQUE NACIONAL DE TINGVELLIR / HELLA

Após o pequeno-almoço buffet, saída em direção à área geotérmica de Geysir, onde as colunas de vapor de água brotam
em direção à superfície. A viagem prossegue até às quedas
de água de Gullfoss, uma das atrações mais importantes
do país pela sua impressionante queda de água, imensidão
e grandiosidade. Continuamos para uma joia da natureza, o
Parque Nacional de Tingvellir, o local onde em 930 d.C. os
representantes de todas as tribos da Islândia se reuniram, iniciando assim a mítica unidade nacional. Este parque encontra-se localizado num ambiente verdadeiramente magnífico,
entre uma impressionante paisagem de montanha de um
lado e de lava do outro. Almoço incluído. De tarde visitamos
a famosa estufa de Fridheimar – conhecida pela produção de
tomate em condições tão adversas. Nesta visita será explicado como o calor geotérmico é usado a favor da produção
hortícola desta região. Seguimos em direção ao sul, para
Hella. Alojamento no Hotel Stracta ****, ou similar, onde
será servido o jantar.

3º DIA HELLA / SELJALANDSFOSS / SKÓGAFOSS
/ REYNISFJARA / VÍK

Pequeno-almoço buffet no hotel. Começamos o dia visitando as majestosas cascatas deste país esculpido pela natureza.
A primeira paragem será na cascata Seljalandsfoss, na qual
poderá caminhar pela parte de trás da cascata, tendo uma visão de 360⁰. Seguimos para a cascata Skógafoss, considerada
uma das maiores e mais elegantes do país. Continuação para
Reynisfjara, conhecida pela sua praia de areia preta, perto de
Vík. O contraste das fortes ondas na areia negra faz desta
uma região particularmente surpreendente, tendo já servido
de cenário a algumas series e filmes conhecidos, nomeadamente a Guerra dos Tronos. Almoço incluído. Prosseguimos
para Vík. Transporte ao Hotel Kría ****, ou similar. Jantar e alojamento.

4º DIA VÍK - SKAFTAFELL / JÖKULSÁRLÓN - VÍK

Pequeno-almoço buffet no hotel e partida em direção ao
Parque Nacional de Skaftafell. Este parque oferece uma beleza natural impar, sendo considerado um dos lugares mais
populares da Islândia, com extensos glaciares, lagos de um
azul intenso, enormes icebergs, túneis, rios ultra puros, vales inóspitos, quedas de água em gelo e um sem número de
outros interesses que só a natureza pode oferecer. Almoço
incluído. A viagem prossegue até à lagoa do glaciar de Jökulsárlón, onde fazemos um passeio em barco anfíbio. Podemos
observar os icebergs a flutuar, paisagens espetaculares em
risco de extinção devido às mudanças climáticas à escala
mundial. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

REYKJAVÍK
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5º DIA VÍK / SÓLHEIMAJÖKULL / MUSEU LAVA /
SELFOSS

Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para o incrível glaciar Sólheimajökull, um braço daquele que é o quarto maior
glaciar da Islândia – Mýrdalsjökull. A aproximação a um glaciar
onde o gelo adquire tonalidades diferentes, é uma experiência inesquecível, onde estão garantidas fotos espetaculares.
Continuação até ao Centro LAVA em Hvolsvöllur. A visualização de filmes, gráficos sobre vulcões, relatos na 1ª pessoa de
habitantes islandeses sobre as mais recentes erupções vulcânicas, e lava, muita lava a escorrer montanha abaixo, permite
viver uma experiência interativa sobre erupções de vulcões,
os gigantes adormecidos do nosso planeta Terra como o vulcão Eyjafjallajokull, cuja última grande erupção aconteceu
em 2010 e obrigou ao encerramento do espaço aéreo em
vários países europeus. Almoço incluído. Prosseguimos para
Selfoss, a maior cidade no sul da Islândia, desenvolvida nas
margens do rio de maior caudal da ilha, o rio Ölfusá. Chegada
e instalação no Hotel Selfoss ****, ou similar. Jantar e
alojamento.

6º DIA SELFOSS / LAGOA AZUL / REYKJAVÍK

Pequeno-almoço buffet no hotel. Saindo de Selfoss, partimos em direção à capital, mas não sem antes fazer uma
paragem naquele que é um dos pontos altos da viagem –
Grindavik, vila piscatória onde se encontra a lagoa Azul. Visita
introdutória desta vila piscatória, em que o bacalhau tem um
papel muito importante, histórica e economicamente – foi
e continua a ser um dos principais pontos de produção de
bacalhau salgado no país. Nos finais do século XIX, a pesca
e processamento de bacalhau salgado era o principal meio
de sobrevivência da Islândia, chegando mesmo a ser usada a
figura de um bacalhau no Brasão de armas e em selos oficiais
deste país. Atualmente há ainda pesca ativa em Grindavík, e
a maioria das suas capturas vai para a fábrica local especializada no processamento de peixe salgado para exportação.
Seguidamente vamos até à tão esperada Lagoa Azul, onde
poderá desfrutar de um banho na Lagoa, com uma máscara
facial de sílica enquanto aprecia uma bebida. Continuação
para Reykjavik. Almoço incluído. Instalação no Fosshotel
Reykjavík ****, ou similar. Tempo livre para atividades de
caráter pessoal. Jantar e alojamento.

7º DIA REYKJAVÍK / HELSÍNQUIA / LISBOA

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a indicar localmente, partida para o aeroporto de Reykjavík. Formalidades
de embarque. Partida em voo regular da Finnair, com destino
a Helsínquia. Chegada e mudança de avião com destino a Lisboa. Chegada. FIM DA VIAGEM.

O diferencial deste circuito
•

•

•

Passeio em barco anfíbio na lagoa do glaciar
JÖKULSÁRLÓN.
Visita ao museu LAVA, para experimentar a atividade
vulcânica islandesa.
Visita à famosa LAGOA AZUL com banho incluído na
piscina termal.

SKOGAFOSS

PARTIDAS GARANTIDAs
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

novidade

2020

novidade

7

14

11

DIAS

VISITAS

6

REFEIÇÕES p.a.buffet

REYKJAVIK

HELLA

VÍK

SELFOSS

REYKJAVIK

1

1

2

1

1

TINGVELLIR
REYKJAVIK
LAGOA AZUL
SELFOSS
SELJALANDSFOSS
SKOGAFOSS

Seljalandsfoss

GEYSIR
GULLFOSS
SKAFTAFELL
SÓLHEIMAJÖKULLJÖKULSÁRLÓN
REYNISFJARA

DATAS DE PARTIDA garantidaS
junho

6

JULHO

4 18

AGOSTO

15

setembro

5

outubro

3

Na partida de 4Jul o alojamento em Vík será substituído pelo alojamento em Steig, no Hotel Búrfell ***, ou similar.

PREÇO POR PESSOA
DATAS
Todas as datas de
partida

DUPLO

INDIVIDUAL

criança

€ 3.290

€ 4.090

€ 3.190

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 150, sujeito a
alteração. Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

JÖKULSÁRLÓN

O PREÇO INCLUI
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passagem aérea, em classe económica, em voos regulares da Finnair de Lisboa, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem
até 23 kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Circuito em autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
Acompanhamento de guia de língua portuguesa desde o aeroporto
de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
Alojamento nos hotéis indicados;
Todos os pequenos-almoços;
Refeições indicadas no itinerário – 11 refeições (bebidas não incluídas);
Entrada no Centro LAVA em Hvolsvöllur (com visualização de um
filme incluída);
Banho incluído na Lagoa Azul (6º dia) – toalha, máscara de sílica
e 1 bebida incluídos;
Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
Taxas de turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 150.

* Seguros complementares pág. 130

NOTA IMPORTANTE
•

Serviço de snacks durante os voos são pagos no local consoante o
que for consumido.

LAGOA AZUL
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EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

JOIAS DO BÁLTICO

ESTÓNIA, LETÓNIA E LITUÂNIA

circuito

exclusivo
NORTRAVEL

RIGA • JURMALA • TALLIN • PARQUE NACIONAL LAHEMAA • SIGULDA • PALÁCIO RUNDALE • VILNIUS • CASTELO DE TRAKAI
1º DIA LISBOA / RIGA

Comparência no aeroporto até 120 minutos antes da partida
para formalidades de embarque. Partida em voo regular da Air
Baltic com destino a Riga, a capital da Letónia e a maior cidade dos países do Báltico que, pelo seu dinamismo e ambiente
criativo, inspirou ao longo de séculos poetas, compositores
e artistas. Chegada e assistência pelo nosso guia privativo de
língua portuguesa que acompanha a viagem do aeroporto de
chegada ao aeroporto de partida. Transporte para o Hotel
Radisson Blu Latvija ****, ou similar e alojamento. Devido ao horário de chegada do voo será providenciada uma
refeição ligeira no quarto.

2º DIA RIGA – JURMALA – RIGA

Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, acompanhados
de guia local, começamos a visita pelo bairro onde se encontra o mais numeroso conjunto de edifícios Art Nouveau
do Mundo, com as suas caraterísticas fachadas de linhas sinuosas e ricamente ornamentadas. Depois, passeamos a pé
pelo centro histórico de ambiente medieval, Património da
Humanidade pela UNESCO, com as suas ruas pavimentadas,
perfeitamente conservadas. Admiramos os edifícios dos comerciantes hanseáticos, a Catedral Católica de São Tiago e
algumas edificações civis mais antigas da cidade, como a casa
das “três irmãs”, a casa dos Cabeças Negras, sede da célebre
irmandade dos capitães e comerciantes hanseáticos. Após a
visita da capital, seguimos para Jurmala, a versão Letã da Riviera francesa, onde podemos apreciar a combinação entre o
charme das casas de madeira do início do séc. XX, também
Património da Humanidade e os modernos “resorts” de luxo,
na sua maioria, da elite russa. Oportunidade para conhecer
uma praia do Báltico e surpreender-se com a temperatura
do mar. Almoço incluído. Regresso a Riga a tempo de poder
aproveitar o comércio local, os parques e os passeios de barco ou mesmo o Museu de Arte Letã. Alojamento e jantar no
hotel.

3º DIA RIGA / TALLIN

Pequeno-almoço buffet no hotel. De autocarro, começamos
a visita, com guia local, pelo Mercado Central de Riga, um dos
maiores da Europa. Inaugurado em 1930 foi o maior projeto
arquitetónico da Letónia “entre guerras”, imponente construção de 5 pavilhões em estilo Art Nouveau em pleno centro
de Riga. Continuamos para o Museu Etnográfico de Riga para
um regresso ao passado do quotidiano rural. Num dos países mais arborizados da Europa, a madeira é o material nobre
das construções tradicionais, casas de colonos, estábulos,
moinhos de vento, cabanas de pescadores e igrejas. Após a
visita, passamos por Pärnu, a capital de verão da Estónia, pela
animação que reina na cidade durante este período devido
ao número de visitantes atraídos pelas praias e pelos bosques
que a rodeiam. Almoço em restaurante local. Em hora a definir localmente, partimos para Tallin que após 800 anos de
domínio de Dinamarqueses, Suecos, Polacos, Alemães e Rus-

CASTELO DE TRAKAI
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sos, é hoje a capital da moderna República da Estónia. Chegada e alojamento no Hotel Sokos Viru ****, ou similar.
Participamos num jantar em pleno centro histórico medieval,
desfrutando de um ambiente rústico que nos transporta no
tempo para as tabernas medievais.

dia de viagem é a Lituânia, mais um país do Báltico unido à
União Europeia desde 2004, e sua capital Vilnius conhecida
antes do Holocausto como a Jerusalém do norte. Chegada,
jantar e alojamento no Hotel Courtyard by Marriott Vilnius
****, ou similar.

4º DIA TALLIN

7º DIA VILNIUS – CASTELO DE TRAKAI – VILNIUS

Pequeno-almoço buffet no hotel. A grande beleza de Tallin deve-se, quer à variedade e riqueza dos seus monumentos, quer
aos cuidadosos e minuciosos restauros a que foi sujeita toda
a parte antiga, sem esquecer o envolvimento da população,
patente na manutenção das tradições culturais que quase nos
transportam à Idade Média e aos tempos áureos da Liga Hanseática. Da visita panorâmica a pé, para além das praças e ruas
estreitas cheias de encanto na cidade baixa fazem ainda parte
as muralhas da cidade e a colina de Toompea: o belo edifício
barroco do Parlamento, a ricamente decorada neo Bizantina
Catedral de Santo Alexandre Nevski (visita interior livre), a
rua Pikk, a antiga Câmara Municipal, a antiga farmácia. Almoço em restaurante local. Tarde livre para atividades de gosto
pessoal. Jantar e alojamento no hotel.

5º DIA TALLIN / PARQUE NACIONAL LAHEMAA
/ SIGULDA

Pequeno-almoço buffet no hotel. Saímos em direção ao Parque Nacional de Lahemaa, que se estende ao longo de penínsulas e paisagens povoadas por fadas, duendes e anões feitos
de musgo que os humanos ocuparam há 2500 anos. Da perfeita harmonia entre floresta, turfa, pedra, mar e lagos, nasceram povoações como Altja, antiga aldeia de pescadores, ou
mansões como Palmse e Sagadi, exemplos da arquitetura da
nobreza alemã báltica. Após o almoço em restaurante local,
rumamos para sul para a “Suíça da Letónia” e os seus bosques
de pinheiros e bétulas ancestrais. Jantar e alojamento no Hotel Segevold ****, ou similar.

6º DIA SIGULDA / PALÁCIO DE RUNDALE /
VILNIUS

Pequeno-almoço buffet no hotel. A região é dominada pelo
castelo (visita), fundado há 800 anos pelos Cavaleiros Teutónicos, qual sentinelas vigilantes do rio Gauja. E rodeado pelas
paisagens do rio está um complexo desportivo das famosas
pistas de bobsleigh, um desporto de paixão para os letões e
todos os povos do norte da Europa (entrada no parque desportivo). Partimos agora para sul contornando o rio Daugava
amparado pelos diques que protegem as terras circundantes. Chegamos a Rundale e após o almoço em restaurante
local, visitamos o Palácio barroco construído em 1740 por
Bartolomeo Rastrelli, principal arquiteto de São Petersburgo.
Rodeado por jardins em estilo francês foi um verdadeiro testemunho da história do país, incluindo o período soviético,
e após cuidado restauro, é hoje utilizado pelas autoridades
letónias, para receber os mais importantes visitantes do país
e chefes de estado estrangeiros. O nosso destino final neste

Pequeno-almoço buffet no hotel. Iniciamos a visita de mais
um centro histórico considerado Património da Humanidade
pela UNESCO com guia local. Primeiro de autocarro vamos
até à Igreja de São Paulo e São Pedro, seguramente o templo
barroco mais impressionante do Báltico. Continuamos, ainda
de autocarro, ao longo da colina até à Porta da Alvorada onde
iniciaremos a visita a pé do centro histórico. Fundada oficialmente em 1323 pelo Grão-Duque Gediminas nas margens
dos rios Neris e Vilna, esta é uma cidade caraterizada pelas
várias camadas culturais e religiosas que a compuseram ao
longo dos séculos. Logo na primeira avenida que percorreremos, encontraremos igrejas católicas, protestantes, ortodoxas e unionistas logo seguidas pelo bairro judeu. Teremos
ainda oportunidade para admirar os edifícios da universidade
fundada pelos jesuítas no séc. XVI, o Palácio Presidencial onde
Napoleão assentou praça na sua campanha até à Rússia, a rua
da Literatura e o exterior da Igreja de Santa Ana, a construção
gótica mais relevante da cidade. A visita termina na praça central da cidade em frente à Catedral e ao recém reconstruído
Palácio Real, hoje Museu Nacional. Almoço em restaurante
local. Durante a tarde partimos para visitar o Parque Nacional de Trakai com seus bosques de abetos e bétulas, onde no
meio de um lago emerge um Castelo de fadas de tons avermelhados. Visita com guia local desta estrutura militar que foi
sede do Grande Ducado da Lituânia e capital do país durante a
idade média. Regresso a Vilnius. Jantar típico, acompanhado
de música tradicional lituana, numa das tabernas do séc. XIX
que resistiram à urbanização da cidade de Vilnius. Alojamento
no hotel.

8º DIA VILNIUS / RIGA / LISBOA

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em horário a combinar,
partida para o aeroporto. Formalidades de embarque e saída
em voo regular da Air Baltic com destino a Lisboa, via Riga.
Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

O diferencial deste circuito
•
•
•
•
•
•
•

Arquitetura Arte Nova em RIGA.
Visita ao Museu Etnográfico de RIGA.
Jantar numa taberna medieval em TALLIN.
Visita ao Parque Nacional de LAHEMAA.
Visita ao Palácio de RUNDALE.
Visita do Castelo de TRAKAI.
Jantar típico em VILNIUS, acompanhado por música
tradicional lituana.

PARTIDAS GARANTIDAs
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8

11

12

DIAS

VISITAS

7

REFEIÇÕES p.a.buffet

RIGA

TALLIN

SIGULDA

VILNIUS

2

2

1

2

LAHEMAA

TALLIN

JURMALA

SIGULDA

RIGA

RUNDALE

TRAKAI

VILNIUS

TALLIN

DATAS DE PARTIDA garantidaS
junho

5 12

JULHO

3 10 17 24 31

AGOSTO

7 14 21 28

setembro

4

PREÇO POR PESSOA
DATAS
Todas as datas
de partida

DUPLO

INDIVIDUAL

criança

€ 1.490

€ 1.840

€ 1.290

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 130, sujeito a
alteração. Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

O PREÇO INCLUI
•

riga

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Passagem aérea em classe económica, em voos regulares Air Baltic
de Lisboa, conforme itinerário, com direito ao transporte de 1 peça
de bagagem até 20kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, desde
o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet;
Refeições de acordo com o itinerário – 12 refeições (bebidas não
incluídas);
Visitas com guias locais em Riga, Tallin, Palácio de Rundale, Vilnius
e Trakai;
Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo em Jurmala,
Museu Etnográfico de Riga, Pátios da Universidade e Igreja de São
João de Vilnius, complexo desportivo de bobsleigh (Sigulda), Parque Nacional Lahemaa, Museu de Turaida;
Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 130.

* Seguros complementares pág. 130

VILNIUS
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EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

AS 3 CAPITAIS
DA ESCANDINÁVIA
E FIORDES DA NORUEGA

circuito

exclusivo
NORTRAVEL

ESTOCOLMO • LILLEHAMMER • BORGUND • FIORDES • BERGEN • OSLO • COPENHAGA
1º DIA LISBOA OU PORTO / ESTOCOLMO

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida
para formalidades de embarque. Partida em voo regular TAP
Air Portugal com destino a Estocolmo. Chegada ao aeroporto e desembarque assistido pelo nosso guia português que
acompanha toda a viagem do aeroporto de chegada até ao
7º dia. Transporte ao Hotel Clarion Amaranten ****, ou
similar. Devido ao horário de chegada do voo será providenciada uma refeição ligeira no quarto. Alojamento.

2º DIA ESTOCOLMO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Visita panorâmica, com
guia local, de Estocolmo, conhecida como “A Bela Sobre a
Água”, ocupando 14 ilhas interligadas por múltiplas pontes.
Passeio a pé na cidade antiga ou “Gamla Stan”, onde se encontram, entre outros monumentos de interesse, o Palácio
Real e a Catedral. Visitamos também o interior da Câmara
Municipal, onde se realizam o banquete e o baile depois da
cerimónia da entrega do Prémio Nobel. Almoço em restaurante local. De tarde, visita ao Museu Vasa, o mais famoso
de toda a Suécia, que exibe o único navio do século XVII que
ainda existe. Alojamento e jantar no hotel.

3º DIA ESTOCOLMO / LILLEHAMMER

Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida com destino a Lillehammer, passando por uma paisagem de bosques, vales,
lagos e vilarejos. Breve paragem em Karlstad. Continuamos
em direção à Noruega, pelas províncias de Varmland e por
Hamar, nas margens do Lago Mjosa. Almoço em restaurante
local. Chegada a Lillehammer situada junto ao lago Mjosa – o
maior da Noruega, e um dos centros de esqui mais conhecidos da Escandinávia e ficou célebre pelos Jogos Olímpicos de
inverno de 1994. Transporte ao Hotel Scandic Lillehammer
****, ou similar, jantar e alojamento.

4º DIA LILLEHAMMER / FIORDES / BERGEN

Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para Borgund passando por encantadoras localidades e belíssimas paisagens
montanhosas dos fiordes, onde se encontra a Igreja de
Madeira de Borgund uma das mais bem conservadas da
Noruega (entrada incluída). Almoço em restaurante local.
Continuação para Flam, e embarque no ferry até Gudvangen,
atravessando o Sognefjorde. Desembarque e continuação
para Bergen. Chegada, jantar e alojamento no Hotel Scandic Ørnen ****, ou similar.

5º DIA BERGEN

Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para visita, com guia
local, desta belíssima cidade histórica protegida pela UNESCO, rodeada de fiordes e colinas e que, durante séculos foi
um dos portos mais importantes da Escandinávia e da Liga
Hanseática. Especial destaque para o Bairro Bryggen, o
antigo centro de comércio da cidade – o Molhe do Mercader, todo construído em madeira e que consta da Lista de
Património da Humanidade pela UNESCO, o antigo porto,
o Fisketorget, o mercado de peixe e das flores, e as igrejas.
Almoço em restaurante local. Tarde livre para atividades de
gosto pessoal. Jantar e alojamento no hotel.

7º DIA OSLO / COPENHAGA

Pequeno-almoço buffet no hotel. Início da visita de cidade,
com guia local. Oslo possui 343 lagos, sendo o maior o Maridal Svannet (3,91 km2). Começaremos com um passeio
de autocarro pela animada rua Karl Johan e passamos pela
impressionante Fortaleza Akerhus, o Parlamento Norueguês, a Catedral de Oslo e a conhecida Câmara Municipal,
com as famosas torres gémeas. Posteriormente, passamos
pelo Palácio Real, a caminho do Parque Frogner, com as suas
esculturas de Gustaf Vigeland, que descrevem a vida humana em todas as suas etapas, incluindo o famoso monólito
(Monollitten). Visitamos ainda o trampolim de saltos em
Holmenkollen com uma magnífica vista sobre Oslo e o seu
fiorde, a artéria principal onde se destaca o Palácio Real e por
fim, a Universidade e o Parlamento. Almoço em restaurante
local. Depois de almoço, transporte ao porto para embarcar
no Ferry DFDS Seaways com destino a Copenhaga. Jantar
e noite a bordo (cabines exteriores).
Nota: na travessia de Ferry Oslo/Copenhaga todos os passageiros deverão levar consigo a bordo uma mala de mão com o necessário para
essa noite, já que não terão acesso a sua bagagem durante a travessia
e até à saída do barco.

8º DIA COPENHAGA

Pequeno-almoço buffet. Desembarque assistido por guia local, que acompanha o grupo até ao final da viagem, e visita
panorâmica de Copenhaga na qual se destaca a Praça da Câmara Municipal, o parque de diversões mais antigo do mundo
o “Tivoli” inaugurado em 1843, a Gliptoteca New Carlsberg e
o Museu Nacional. Depois dirigimo-nos em direção ao Palácio de Christianborg, sede do Parlamento dinamarquês, onde
temos oportunidade de tirar algumas fotografias do Palácio e
da antiga Bolsa de Valores, um dos edifícios mais emblemáticos da cidade, e a Igreja Naval. Passamos também por Kongs
Nytorv (Praça Nova do Rei) onde está situado o Teatro Real
Dinamarquês, com a sua companhia de Ballet mundialmente famosa. Temos ainda a oportunidade de admirar o canal/
porto Nyhavn, antigo bairro de pescadores com as suas pitorescas casas e barcos coloridos, onde viveu o genial escritor
Hans Christian Andersen. Fazemos uma paragem para fotografias na residência Real, o Palácio de Amalienborg. No caminho também passamos pelo Jardim do Rei com o magnífico Castelo de Rosenborg, no estilo Renascentista. Transporte
ao Hotel Scandic Copenhagen ****, ou similar. Partimos
do hotel para o Parque Tivoli, numa breve caminhada. O almoço será servido em restaurante local dentro do Parque.
Restante tarde livre para atividades de gosto pessoal ou para
aproveitar as atrações do Parque. Breve caminhada para regressar ao hotel. Jantar e alojamento no hotel.

9º DIA COPENHAGA / LISBOA OU PORTO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar, transporte ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida em
voo regular da TAP Air Portugal com destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao respetivo aeroporto. FIM DA VIAGEM

O diferencial deste circuito

6º DIA BERGEN / OSLO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida em direção a Oslo,
passando pelo planalto de Hardanger, o mais extenso da
Europa. Surpreendente pela sua vegetação, lagoas e rios.
Almoço em restaurante local. Seguimos viagem para Oslo.
Chegada, jantar e alojamento no Hotel Scandic Oslo City
****, ou similar.
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•

•
•

Visita da Câmara Municipal de Estocolmo, onde se
realiza a cerimónia da entrega do PRÉMIO NOBEL.
Travessia de ferry do fiorde “SOGNEFJORDE”.
Noite e jantar a bordo do ferry entre OSLO e
COPENHAGA.

FERRY OSLO / COPENHAGA

PARTIDAS GARANTIDAs
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

9

8

14

DIAS

VISITAS

REFEIÇÕES p.a.buffet

ESTOCOLMO LILLEHAMMER

2

8

BERGEN

OSLO

2

1

1

FERRY OSLO/
COPENHAGA
COPENHAGA

1

1

BORGUND
LILLEHAMMER
BERGEN

OSLO

ESTOCOLMO

fiordes
COPENHAGA

DATAS DE PARTIDA garantidaS
junho

6

JULHO

5 12 19 26

AGOSTO

2

9 16

PREÇO POR PESSOA
DATAS

DUPLO

INDIVIDUAL

criança

JUN + AGO

€ 2.550

€ 3.290

€ 2.050

JUL

€ 2.490

€ 3.260

€ 1.990

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 110 (saída de
Lisboa), sujeito a alteração. Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

SUPLEMENTOS

Taxa de aviação saída do Porto € 25
BERGEN

O PREÇO INCLUI
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Passagem aérea em classe económica em voos regulares TAP Air
Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça
de bagagem até 23 kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Circuito em autocarro de turismo, de acordo com o itinerário;
Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa desde
o aeroporto de chegada até ao 7º dia à noite;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet;
Refeições indicadas no itinerário – 14 refeições (bebidas não incluídas);
Visitas com guias locais em Estocolmo, Bergen, Oslo e Copenhaga;
Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo: visita do
interior da Câmara Municipal de Estocolmo, visita do Museu Vasa,
Igreja de Madeira de Borgund e visita do parque Tivoli;
Visitas e entradas conforme programa;
Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*;
Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 110 (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 130
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EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

MOSCOVO, S. PETERSBURGO
E HELSÍNQUIA

circuito

exclusivo
NORTRAVEL

HELSíNQUIA • S. PETERSBURGO • MOSCOVO

1º DIA LISBOA OU PORTO / HELSÍNQUIA

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida
para formalidades de embarque. Partida em voo regular da
TAP Air Portugal com destino a Helsínquia. Refeição e noite
a bordo.

2º DIA HELSÍNQUIA

Chegada ao aeroporto de Helsínquia ao início da manhã.
Assistência pelo nosso guia privativo de língua portuguesa
que acompanha a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida. Transporte ao Hotel Sandic Park ****,
ou similar. Pequeno-almoço buffet. De manhã breve visita a
pé orientada pelo nosso guia privativo, nesta cidade onde
se cruzam 3 culturas, Finlandesa, Sueca e Russa e onde se
conjugam na perfeição as palavras organização, harmonia e
progresso. Almoço em restaurante local. Regresso ao hotel
e após o check-in¹, tempo livre para atividades de gosto pessoal ou para descansar. Jantar e alojamento no hotel.
¹Check-in a partir das 15h00.

3º DIA HELSÍNQUIA / S. PETERSBURGO

Pequeno-almoço buffet. Em hora a combinar localmente,
transporte para o terminal ferroviário, para uma relaxante
viagem de comboio até S. Petersburgo. Chegada e almoço
em restaurante local. Transporte ao Hotel Park Inn by
Radisson Nevsky St Petersburg ****, ou similar.
Restante tarde livre para atividades de gosto pessoal. A
cidade nascida do pensamento político de Pedro o Grande
como uma grandiosa porta virada para a Europa, surpreende
pela presença de igrejas sumptuosas, palácios luxuosos e
jardins românticos nascidos sobre as águas de cerca de 150
quilómetros de rios e canais. Jantar e alojamento no hotel.

4º DIA S. PETERSBURGO

Pequeno-almoço buffet. Partida para excursão de meio
dia, com guia local, ao Palácio Imperial de Pedro o Grande
(Petrodvorets), um dos mais sumptuosos palácios russos,
construído para rivalizar com Versalhes, após a visita que o
Imperador Pedro realizou a capital francesa em 1717. A visita ficará completa com um passeio pelos jardins de árvores
frondosas, estátuas douradas e esculturas alegóricas que decoram as inúmeras fontes e cascatas de água. Almoço em
restaurante local. Saída para visita guiada da cidade fundada
por Pedro, o Grande, em 1703 e unanimemente considerada
uma das mais belas e ricas do mundo. Da visita, e para além
de uma panorâmica geral da cidade, destacamos: o Almirantado (ex-líbris da cidade), a Fortaleza de Pedro e Paulo incluindo a Catedral onde se encontram sepultados os Czares
da família Romanov, e a imponente Catedral de Santo Isaac,
que impressiona pela profusão de materiais nobres utilizados
na sua construção, granito vermelho, mármores, pedras semipreciosas e ouro que cobre a cúpula do templo ortodoxo.
Jantar incluído. Alojamento.

5º DIA S. PETERSBURGO

Pequeno-almoço buffet. De manhã visitamos o essencial
do Museu Hermitage, um dos mais prestigiados museus do
mundo, que ocupa um grande conjunto de edifícios (incluindo o Palácio de Inverno). Após o almoço em restaurante
local visitamos o interior da fabulosa igreja do Sangue Derramado. Regresso ao hotel. Em hora a informar localmente
saída para assistirmos a um dos famosos espetáculos de folclore russo. Jantar e alojamento no hotel.

e a mega cidade mais a norte do planeta terra. À chegada, almoço em restaurante local. Após o almoço dirigimo-nos para
Kolomenskoye, propriedade que servia como residência de verão para os grão-duques de Moscovo e monarcas russos. Um
deles, o czar Alexei Mikhailovich mandou construir o palácio
de madeira no século XVII para impressionar visitantes e convidados estrangeiros, nobres e embaixadores. Os jardins que
rodeiam o palácio são o local preferido dos fotógrafos para os
casamentos moscovitas. No final da visita incluída do palácio,
assistimos a uma reprodução de uma cerimónia matrimonial
tradicional russa. Após a visita transporte ao Hotel Golden
Ring *****, ou similar. Jantar e alojamento no hotel.

7º DIA MOSCOVO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Manhã dedicada a conhecer Moscovo com guia local, numa panorâmica de autocarro. A cidade, criadora de história que mudou o mundo do
século XX, palco de inúmeros acontecimentos trágicos e
grandiosos, e uma mistura de arquitetura padronizada dos
tempos comunistas com avenidas largas como a Nova Arbat,
alternando com fachadas elegantes de tempos idos, como o
Teatro Bolshoi. O nosso destino é a Praça Vermelha, construída no séc. XV por Ivan III, cenário privilegiado das grandes paradas militares de todos os tempos, e dominada pela
silhueta da fascinante e colorida Basílica de S. Basílio. A praça
está rodeada de edifícios majestosos, tais como o Museu
Histórico Estatal, a Catedral ortodoxa de Kazan, o icónico
mausoléu de Lenine (exterior), e os chiquérrimos GUM, outrora “Armazéns Universais do Estado” e hoje um templo de
consumo capitalista. Almoço em restaurante local. De tarde,
seguimos para visita a Galeria Tretyakov, que acolhe a maior
e mais valiosa coleção de arte russa do mundo. Regresso ao
hotel, alojamento e jantar incluído.

8º DIA MOSCOVO

Pequeno-almoço buffet. Acompanhados de guia local, vivenciamos o quotidiano dos moscovitas, viajando no famoso
Metro de Moscovo e visitando algumas das principais estações. Transportando aproximadamente nove milhões de passageiros por dia, a rede tem cerca de 265 quilómetros e 165
estações, a maior parte construídos na época de Estaline,
tendo participado na obra os mais famosos artistas e arquitetos do regime soviético. Após almoço em restaurante local,
visita do imponente conjunto arquitetónico intramuros do
Kremlin, sede do poder espiritual, com as suas maravilhosas
Catedrais ortodoxas (Assunção, Arcanjo, Anunciação e Doze
Apóstolos). A cidadela do Kremlin que foi testemunha dos
mais marcantes e famosos acontecimentos da história Russa,
acolhe também a residência oficial da Presidência da Rússia.
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento no hotel.

9º DIA MOSCOVO / LISBOA OU PORTO

Pequeno-almoço piquenique. Em hora a indicar localmente,
transporte ao aeroporto para formalidades de embarque.
Partida em voo regular TAP Air Portugal, com destino a
Lisboa ou Porto. Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA
VIAGEM

O diferencial deste circuito
•

•

6º DIA S. PETERSBURGO / MOSCOVO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a informar localmente transporte para o terminal ferroviário, para início da
viagem com destino a Moscovo, capital da Federação Russa
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•
•

Percurso em COMBOIO DE ALTA VELOCIDADE São
Petersburgo/Moscovo.
Visita do MUSEU HERMITAGE em S. Petersburgo, um
dos mais prestigiados museus do mundo.
Espetáculo de folclore russo em SÃO PETERSBURGO.
Visita do famoso metro de MOSCOVO.

PARTIDAS GARANTIDAs
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

9

13

DIAS

14

REFEIÇÕES p.a.buffet

VISITAS

HELSíNQUIA S. PETERSBURGO

1

8
MOSCOVO

3

HELSÍNQUIA

3

S. PETERSBURGO

MOSCOVO

S. PETERSBURGO

DATAS DE PARTIDA garantidaS
maio

29

JULHO

3 10 17 24 31

junho

5

AGOSTO

7 14 21 28

setembro

4

Nas datas sublinhadas o itinerário realiza-se no sentido inverso,
garantindo integralmente todos os serviços e visitas programados. Consulte itinerário detalhado em www.nortravel.pt
Nas partidas de 29Mai, 5Jun, 3, 10 e 17Jul a visita à igreja do Sangue Derramado, em S. Petersburgo, será substituída pela visita à
igreja de Nª Sra de Kazán.

PREÇO POR PESSOA
DATAS
TODAS AS DATAS DE
PARTIDA

DUPLO

INDIVIDUAL

criança

€ 2.195

€ 2.595

€ 1.795

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 175 (saída de
Lisboa), sujeito a alteração. Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

SUPLEMENTOS

Taxa de aviação saída do Porto € 25

O PREÇO INCLUI
MOSCOVO

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Passagem aérea classe económica em voos regulares da TAP Air
Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça
de bagagem até 23kg;
Comboio, em 2ª classe, para os percursos Helsínquia / S. Petersburgo e S. Petersburgo / Moscovo em linha regular;
Assistência nas formalidades de embarque;
Circuito em autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa desde
o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet;
Refeições indicadas no itinerário – 14 refeições (bebidas não incluídas);
Visitas com guias locais em S. Petersburgo e Moscovo;
Visitas e entradas conforme programa: visita panorâmica a pé em
Helsínquia, Palácio Imperial de Pedro, Fortaleza de Pedro e Paulo,
Igreja do Sangue Derramado, Igreja Santo Isaac, Museu Hermitage,
espetáculo de folclore Russo, Kolomenskoye, galeria Tretyakov,
metro de Moscovo e Kremlin com a sua Catedral;
Serviço de bagageiros nos terminais ferroviários (1 peça de bagagem por pessoa);
Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*;
Taxas de turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 175 (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 130

PASSAPORTE COM VISTO OBRIGATÓRIO

Visto e seguro obrigatório € 120
Nota: valor sujeito a reconfirmação e, aplicável ao visto requisitado com 21 dias de antecedência. Outros prazos - consulte-nos.
HELSÍNQUIA
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EXPERIENTE E EXCLUSIVO GUIA LOCAL

TURQUIA MÁGICA

circuito

exclusivo

O exotismo da Ásia às portas da Europa

NORTRAVEL

ISTAMBUL • ANCARA • CAPADÓCIA • KONYA • PAMUKKALE • ÉFESO • IZMIR
1º DIA LISBOA OU PORTO / ISTAMBUL

Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida. Formalidades de embarque e partida em voo regular da Turkish
Airlines com destino a Istambul. Esta magnífica cidade com
um pé na Europa e outro na Ásia, atravessada pelo Bósforo,
foi a grega Bizâncio, a romana Constantinopla, finalmente a
otomana Istambul. Assistência à chegada pelo guia privativo
de língua portuguesa que acompanha a viagem do aeroporto
de chegada ao aeroporto de partida. Transporte ao Hotel
Barceló Instanbul *****, ou similar. Alojamento.

2º DIA ISTAMBUL

Depois do pequeno-almoço, partimos para visita de dia inteiro da cidade cujo centro histórico é considerado património
da humanidade pela UNESCO, pelos seus importantes monumentos e ruínas históricas. Destacamos o Hipódromo Bizantino, a Basílica de Santa Sofia, o “Espelho do Céu na Terra”, e
a Mesquita Azul, obra-prima da arquitetura com 6 minaretes
e o interior coberto com 21403 azulejos de Iznik. Depois do
almoço incluído, continuamos a visita pela cidade para conhecer o palácio Topkapi, a primeira residência dos sultões.
Jantar e alojamento.

3º DIA ISTAMBUL / ANCARA

Pequeno-almoço no hotel. Chegou o momento de conhecer
a “alma” da cidade, o Grande Bazar, o maior mercado coberto do mundo, onde tecidos e lâmpadas de metal e vidro às
mil cores, chaleiras de cobre, ouro e pedras preciosas, nos
trazem à memória as histórias de Ali-Bábá. Seguimos depois
para o Mercado das Especiarias e no final da visita entramos
a bordo de um barco que nos leva num cruzeiro pelo estreito
do Bósforo, entre a Europa e a Ásia. As margens são lições de
História, arquitetura e opulência, com castelos, Valis – casas
tradicionais construídas em madeira –, mansões otomanas,
hotéis de charme, muitas mesquitas, e sumptuosos palácios.
Após o almoço em restaurante local, saída para Ancara, a
capital da Turquia e importante cidade comercial, industrial e cultural. Jantar e alojamento no Hotel Mövenpick
*****, ou similar.

4º DIA ANCARA / CAPADÓCIA

Pequeno-almoço no hotel. Iniciamos o dia com meio-dia de
visita da capital da Turquia Moderna. Destacamos o Museu
das Civilizações da Anatólia, com as suas incomparáveis coleções de artefactos das civilizações da Anatólia, de entre as
quais de destaca a Hitita. Paragem para fotografias no Mausoléu de Ataturk, o homem que reestruturou a Turquia e a
transformou num país moderno e independente. Almoço
em restaurante local. Continuamos viagem pelas paisagens
vulcânicas da região da Capadócia, aquela que já foi uma província romana, através da estrada do Lago Salgado. Visita de
uma cidade subterrânea, estruturas espantosas escavadas na
rocha, onde milhares de pessoas se alojaram entre os séculos
VI e IX. Jantar e alojamento no Hotel Perissia *****, ou
similar.

conhecer os pontos de maior interesse desta região onde a
erosão dos dois vulcões, já extintos, esculpiram formas que
fazem desta, uma região única. À ação da Natureza juntam-se
outros segredos, criados pelos primeiros cristãos que escavaram e esculpiram nos rochedos as suas habitações, igrejas,
estábulos e até fortalezas que formam verdadeiras cidades
subterrâneas. Visitamos o Vale Göreme, um museu ao ar livre
com suas igrejas rupestres (séc. VII - XIII) decoradas com
magníficos frescos. Almoço em restaurante local. Continuamos o passeio visitando o vale de Avcilar, onde encontramos
as antigas habitações trogloditas com as chaminés de fadas,
extraordinárias formações rochosas, onde segundo a tradição popular viviam essas personagens de fantasia. Seguimos
depois para a aldeia de Uchisar e o Vale dos Camelos. Terminamos o dia visitando um centro de artesanato de tapetes,
uma das atividades mais tradicionais de todo o Médio Oriente e em particular da Capadócia. Jantar e alojamento.

6º DIA CAPADÓCIA / KONYA / PAMUKKALE

Após o pequeno-almoço partimos para oeste visitando o
“Caravansérail Seljúcida Sultanhani”, uma fortificação imponente do século XIII, um dos mais preservados da Anatólia,
utilizada para abrigo e proteção dos comerciantes, viajantes e
seus animais. Depois, prosseguimos para Konya, cidade santa
dos Derviches Dançantes, onde visitamos o Convento/Museu
de Mevlana. Almoço em restaurante local. De novo na estrada, a paisagem vai alternando zonas montanhosas áridas com
vales férteis e frutícolas até Pamukkale, o “Castelo de Algodão”. Este local, é famoso pelas nascentes de água quente de
origem calcária, que com o passar dos séculos formaram em
cascata, verdadeiras piscinas termais em terraços de pedra
branca. Jantar e alojamento no Hotel Colossae Thermal &
Spa *****, ou similar.

7º DIA PAMUKKALE / ÉFESO / IZMIR

Pequeno-almoço no hotel. Visita de Pamukkale e partida
para Éfeso, cidade onde as civilizações Helénica e Romana
se fundiram numa só. A visita ao núcleo arqueológico inclui o
Agora, o Odeão, a fonte de Trajano, o Templo de Adriano, o
Teatro, a Biblioteca de Celso. A poucos quilómetros encontra-se a casa de Virgem Maria, onde se crê ter vivido nos últimos anos da sua vida. Seguimos em direção a Izmir, a cidade
turca mais ocidentalizada. Visita de um centro de produção
de artigos em couro. Jantar e alojamento no Hotel Swissotel Buyuk Efes *****, ou similar.

8º DIA IZMIR / ISTAMBUL / LISBOA OU PORTO

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar transporte
ao aeroporto para formalidades de embarque. Partida em
voo regular, via Istambul, de regresso a Lisboa ou Porto. FIM
DA VIAGEM.

O diferencial deste circuito
•
•

5º DIA CAPADÓCIA

Ao nascer do sol, possibilidade de participar opcionalmente
(pagamento local) num passeio de balão, uma experiência
única – esta atividade está sujeita a condições climáticas muito específicas. Pequeno-almoço no hotel. Dia inteiro para
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•
•

•

Vale de Goreme, na CAPADÓCIA.
Nascentes de água quente, em PAMUKKALE
ÉFESO, antiga cidade romana.
Basílica de Santa Sofia e a Mesquita Azul, em
ISTAMBUL.
Museu das Civilizações da Anatólia, em ANCARA.

DERVICHES DANÇANTES

PARTIDAS GARANTIDAS
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8

11

DIAS

VISITAS

ISTAMBUL

ANCARA

2

1

12

7

REFEIÇÕES p.a. BUFFET
CAPADÓCIA PAMUKKALE

2

1

IZMIR

1

ISTAMBUL
ANCARA

ÉFESO/ IZMIR

CAPADÓCIA

PAMUKKALE
KONYA

ISTAMBUL

DATAs DE PARTIDA garantidas
abril

4

agosto

1

8 15 22

junho

6 20

setembro

5 19

julho

4 18

PREÇO POR PESSOA
DATA

DUPLO

INDIVIDUAL

Abr

€ 1.395

€ 1.735

Jun

€ 1.235

€ 1.545

JUL + AGO + SET

€ 1.295

€ 1.595

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 205, sujeito a alteração.

O PREÇO INCLUI
•

•
•
•

CAPADÓCIA

•
•
•
•
•
•
•
•

Passagem aérea classe económica em voos regulares da Turkish Airlines, para os
percursos Lisboa ou Porto / Istambul e Izmir / Istambul / Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 30 kg;
Assistência nas formalidades de embarque (em Portugal);
Circuito em moderno veículo de turismo com ar condicionado;
Acompanhamento de experiente guia local, de língua portuguesa, durante toda a
viagem, desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida;
Alojamento em hotéis de 5 estrelas, como indicados ou similares, em base de duplo;
Visitas e entradas conforme programa, acompanhadas pelo guia acompanhante;
Todos os pequenos-almoços buffet;
Refeições indicadas no itinerário – 6 almoços e 6 jantares;
Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de bagagem por pessoa);
Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*;
Taxas de turismo, serviço e IVA;
Taxas de Aviação - € 205.

* Seguros complementares pág. 130

O PREÇO não INCLUI
•
•
•

Visto de entrada na Turquia - obrigatório;
Bebidas às refeições, despesas de caráter pessoal e quaisquer outros serviços não
indicados como incluídos;
Gratificações a guias, motoristas e bagageiros.

visto OBRIGATÓRIO
•

Para cidadãos Portugueses, a obter através do sistema eletrónico e-visa
https://www.evisa.gov.tr/

NOTAS IMPORTANTES
•
•
•
•
•

Deverão ser rigorosamente respeitadas tradições locais e costumes religiosos
bem como imposições em vigor em termos de traje.
Alguns dos colaboradores locais, sendo muçulmanos, são geralmente, fiéis seguidores da religião islâmica.
O período de Ramadão em 2020 ocorre de 23 Abril a 23 Maio.
Por motivos logísticos a ordem das visitas pode ser alterada, cumprindo-se sempre todas as visitas previstas.
A classificação hoteleira na Turquia é diferente da usada na Europa. A categoria
indicada é atribuída pelas autoridades turísticas locais.

ÉFESO

europa
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city breaks
Momentos de Evasão

Mais de 30 Destinos
rica
Europa, Estados Unidos e Áf
Confirmação imediata
Tarifas com e sem bagagem
Voo + Hotel + Seguro
Estadia mínima de 2 noites

SIGA-NOS

nortravel.pt

PARTIDAS GARANTIDAS

GUIA PRIVATIVO

ROMA, VITERBO E ASSIS

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

5

6

DIAS

VISITAS

ROMA • VATICANO • VITERBO • ASSIS

1º DIA LISBOA OU PORTO / ROMA

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida
para formalidades de embarque. Partida em voo regular TAP
Air Portugal com destino a Roma. Chegada ao aeroporto
e desembarque assistido pelo guia privativo de língua
portuguesa que acompanha toda a viagem do aeroporto
de chegada ao aeroporto de partida. Chegada ao Hotel
Portamaggiore ***, ou similar, jantar e alojamento.

2º DIA ROMA – VATICANO – ROMA

Pequeno-almoço buffet no hotel. Este dia é dedicado a conhecer Roma, “A Eterna”, com guia local e almoço em restaurante local incluído. Visitamos o interior do incomparável
Museu do Vaticano e da Capela Sistina, onde Miguel Ângelo
pintou a sua genial visão da Criação, a Praça e a Basílica de S.
Pedro, o Coliseu, com paragem para admirar esta imponente
ruína da época do Império (exterior), bem como o Arco de
Constantino, o Circo Máximo e o interior da Igreja de Santa
Maria Maior. Final da tarde livre para atividades de gosto pessoal. Jantar incluído. Alojamento no hotel.

3º DIA ROMA

Pequeno-almoço buffet no hotel. Este dia é dedicado a conhecer a pé os bairros da cidade mais tradicionais, passando
pela praça de Espanha, Fonte de Trevi, Templo de Adriano,
praça da Rotunda com o emblemático Panteão, praça de S.
Luís dos Franceses com a igreja homónima onde podemos
apreciar as extraordinárias obras de Caravaggio, e finalmente um dos locais mais famosos da cidade, a Piazza Navona.
Almoço em restaurante local. Tempo livre para o dolce far
niente deambulando pelos bairros pitorescos do Trastevere,
de Testaccio ou Campo dei Fiori, ou visita aos inúmeros museus ou catacumbas. Jantar incluído. Alojamento no hotel.

4º DIA ROMA / VITERBO / ASSIS

Após o pequeno-almoço buffet no hotel partimos para Viterbo, ainda hoje cercada por muralhas medievais e que nos
trazem à memória a decadência de Roma no século XIII, que
obrigou os Papas a procurar um lugar seguro onde realizar o
primeiro conclave em 1268 e que se arrastou por três longos
anos. Percurso a pé pelo típico bairro de San Pellegrino, leva-nos até a praça de San Lorenzo onde no Duomo, nos espera
o túmulo de João XXI, o único Papa português. Almoço em
restaurante local. Em hora a combinar localmente partimos
para a Úmbria onde visitamos a mística e bela localidade de
Assis, com destaque para a Basílica de S. Francisco, famosa
pelos seus frescos e que abriga o túmulo e relíquias do fundador da ordem dos Franciscanos. Jantar e alojamento no
Grand Hotel Assis ****, ou similar.

7

4

REFEIÇÕES p. a. BUFFET

roma

assis

3

1

ASSIS
VITERBO
ROMA

5º DIA ASSIS / AEROPORTO DE FLORENÇA /
LISBOA OU PORTO

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a indicar localmente, partida para o aeroporto de Florença. Formalidades de
embarque. Partida em voo regular da TAP Air Portugal com
destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao aeroporto de destino.
FIM DA VIAGEM

DATAs DE PARTIDA garantidas

O diferencial deste circuito
•
•

Visita ao Museu do VATICANO.
Visita da catedral de VITERBO onde nos espera o
túmulo de João XXI, o único Papa português.

abril

29

outubro 27

PREÇO POR PESSOA
DATA

DUPLO

INDIVIDUAL

criança

ABR

€ 985

€ 1.195

€ 875

OUT

€ 1.065

€ 1.245

€ 925

Os preços indicados incluem taxas de aviação (saída de Lisboa)
de € 105 na partida de 29Abr e de € 155 na partida de 27Out, sujeito a alteração. Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o
quarto com dois adultos.

SUPLEMENTOS

Taxa de aviação saída do Porto € 25

O PREÇO INCLUI
•

•
•

VITERBO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passagem aérea em classe económica em voos regulares TAP Air
Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça
de bagagem até 23kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Circuito em autocarro de turismo de acordo com itinerário;
Acompanhamento de guia de língua portuguesa desde o aeroporto
de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet;
Refeições indicadas no itinerário – 7 refeições (bebidas não incluídas);
Visitas orientadas pelo guia privativo: Roma, Viterbo e Assis;
Guia local selecionado em Roma e Vaticano;
Visitas e entradas conforme programa;
Seguro Multiviagens – capital de € 15.000*;
Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 105 (Abr) | € 155 (Out) (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 130

ASSIS

mini circuito
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PARTIDAS GARANTIDAS

GUIA PRIVATIVO

ITÁLIA COSTA A COSTA
BOLONHA • RICCIONE • SAN MARINO • RAVENA • FLORENÇA • PISA
1º DIA LISBOA OU PORTO / AEROPORTO DE
BOLONHA / BOLONHA / COSTA ADRIÁTICA
(RICCIONE)

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida
para formalidades de embarque. Partida em voo regular TAP
Air Portugal com destino a Bolonha. Chegada ao aeroporto
e desembarque assistido pelo guia privativo de língua portuguesa que acompanha toda a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida. Visita panorâmica a pé do centro
histórico de Bolonha, a sede da mais antiga Universidade da
Europa, inclui as Torres Gémeas da Porta Ravegna, as duas
praças adjacentes, Piazza Maggiore e Piazza Neptuno, onde
se encontra o Palazzo Comunale e o Palazzo del Podestá, a
Fonte de Neptuno, a Basílica de São Petrónio e o complexo
das igrejas de S. Stefano. Em hora a indicar localmente, o nosso rumo é a costa adriática da península itálica, famosa desde
o século XIX para os italianos que procuram as suas elegantes
praias e Lidos onde a vida corre sem pressas. Jantar e alojamento em Riccione no Hotel Ascot ****, ou similar.

2º DIA RICCIONE – SAN MARINO / RAVENA –
RICCIONE

Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida em direção a San
Marino, a mais antiga república constitucional no mundo.
Dentro das suas bem preservadas muralhas e torres defensivas visitamos a pé uma interessante cidade medieval com
um comércio vibrante nas suas ruas sinuosas, perfeitas para
deambular encosta acima, onde cada beco e esquina cativam o olhar mais atento. Passamos pelo Palazzo Publico e
pela Basílica de San Marino que guarda as relíquias do santo
fundador da república, até que chegamos ao topo da colina,
que nos oferece uma vista única da região: por um lado, o
Adriático e a costa de Rimini; do outro, as montanhas das
três regiões que envolvem este enclave: Emilia-Romagna,
Úmbria e Le Marche. Em hora a indicar localmente partida
para Ravena a cidade que emergiu após a desagregação do
império romano em 476 AD. A sua posição geográfica virada
para oriente ofereceu-lhe a liderança do império romano de
ocidente após a queda de Roma, mas foi Bizâncio que mais
influenciou o seu quotidiano e cultura. Almoço incluído. O
nosso guia local leva-nos a conhecer as ruas estreitas carregadas de história, com suas fachadas coloridas recortadas pelas
portadas policromadas. Mas os seus maiores tesouros estão

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO

novidade

conforme itinerário

2020

novidade

entre portas, nas paredes da catedral de San Vitale (entrada
incluída) revestidas de mosaicos absolutamente extraordinários, obra genial de artesãos do século VI. Regresso a Riccione. Jantar incluído. Alojamento no hotel.

4

6

6

DIAS

VISITAS

3

REFEIÇÕES p. a. BUFFET

RICCIONE

florença

2

1

3º DIA RICCIONE / FLORENÇA

Após o pequeno-almoço buffet no hotel, partida para sul pelas típicas paisagens da cordilheira dos Apeninos no interior
da Itália, até Florença, a famosa cidade berço do Renascimento e outrora a mais rica da Europa. A visita do centro histórico, um extraordinário museu a céu aberto, espera-nos após
o almoço em restaurante local. Início da visita panorâmica
da cidade, acompanhados por experiente guia local. Pela influência dos Médicis - governadores, banqueiros e mecenas
- guarda ainda hoje um património inigualável. A visita a pé
permitir-nos-á conhecer o centro histórico onde se encontram a casa de Dante, a ponte Vecchio, a Piazza della Signoria,
a fantástica Catedral, ladeada pelo Campanille de Giotto e o
Batistério com as portas do Paraíso. Jantar e alojamento no
Grand Hotel Mediterraneo ****, ou similar.

BOLONHA
RAVENA
RICCIONE

FLORENÇA
PISA

SAN MARINO

4º DIA FLORENÇA / PISA / AEROPORTO DE
FLORENÇA / LISBOA OU PORTO

Após o pequeno-almoço buffet no hotel partimos na direção da costa ocidental de Itália para onde corre o rio Arno
responsável pela fertilidade das terras circundantes. Após a
chegada a Pisa, tempo livre para contemplar o conjunto arquitetónico da Piazza dei Miracoli, nomeadamente o Batistério, o Duomo e a famosíssima torre inclinada, símbolo universal desta cidade. Almoço em restaurante local. Em hora
a indicar localmente, partida para o aeroporto de Florença.
Formalidades de embarque. Partida em voo regular da TAP
Air Portugal com destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

O diferencial deste circuito
•

•

•

Visita de SAN MARINO, a república mais antiga do
mundo.
Visita da Catedral de RAVENA com os seus mosaicos
do século VI.
Visita do centro histórico de FLORENÇA.

DATAS DE PARTIDA garantidaS
outubro

31

novembro 28

PREÇO POR PESSOA
DATAS
Todas as datas
de partida

DUPLO

INDIVIDUAL

criança

€ 920

€ 1.020

€ 810

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 160 (saída de
Lisboa), sujeito a alteração. Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

SUPLEMENTOS

Taxa de aviação saída do Porto € 25

O PREÇO INCLUI
•

•
•
•
•
•
•
•
•

FLORENÇA

•
•
•
•
•

Passagem aérea em classe económica em voos regulares TAP Air
Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça
de bagagem até 23kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Circuito em autocarro de turismo de acordo com itinerário;
Acompanhamento de guia de língua portuguesa desde o aeroporto
de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet;
Refeições indicadas no itinerário – 6 refeições (bebidas não incluídas);
Visitas orientadas pelo guia privativo: Bolonha, San Marino e Pisa;
Guias locais selecionados em Ravena e em Florença;
Entrada na Catedral de Ravena;
Restantes visitas e entradas conforme programa;
Seguro Multiviagens – capital de € 15.000*;
Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 160 (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 130

bolonha
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mini circuito

PARTIDAS GARANTIDAS

GUIA PRIVATIVO

INNSBRUCK E MUNIQUE

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

5

3

DIAS

VISITAS

INNSBRUCK • MUNIQUE • CASTELO DE NEUSCHWANSTEIN
1º DIA LISBOA OU PORTO / MUNIQUE /
INNSBRUCK

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida
para formalidades de embarque. Partida em voo regular TAP
Air Portugal com destino a Munique. Chegada ao aeroporto
e desembarque assistido pelo guia português que acompanha toda a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de
partida. Partida com destino a Innsbruck. Chegada, jantar e
alojamento no Hotel Grauer Bär ****, ou similar.

2º DIA INNSBRUCK

Pequeno-almoço buffet no hotel. A pérola dos Alpes, no seu
estojo de montanhas, nasceu ao pé do rio Inn, cuja ponte foi
local de passagem de mercadorias transalpinas. A Altstadt,
seu centro medieval, reconfortante oásis no meio de uma
natureza imponente mas agreste, foi ontem, como hoje, um
bálsamo para mercadores e viajantes. Regale-se com o casario digno dos melhores postais ilustrados, visite a catedral
barroca, aprecie o palácio dos Habsburgos, a família imperial
que colocou a localidade no mapa dos locais imperdíveis em
qualquer época do ano. Não perca o telhado dourado ou as
fachadas da casa Helbling ou da Goldener Adler. No tempo
livre deixe-se acolher pelo museu de arte tirolesa e o elegante
Café Sacher. Almoço em restaurante local. Tarde livre para
atividades a gosto pessoal, podendo optar por uma subida
em teleféricos até Hafelekar, (2256 metros), no topo da
Nordkette, para uma vista de tirar o fôlego, sobre os Alpes e
o vale do rio Inn. Jantar e alojamento.

monumental Av. Ludwigstrasse, a Max Joseph Platz com o
conjunto de teatros enquadrados no edifício do Palácio Real,
assim como a célebre Marienplatz com a sumptuosa Câmara
Municipal que tem, à sua volta, uma das mais espetaculares
áreas comerciais da Alemanha. Jantar e alojamento no Hotel Vienna House Easy München ****, ou similar.

4

REFEIÇÕES p. a. BUFFET

INNSBRUCK

MUNIQUE

2

2

4º DIA MUNIQUE – CASTELO DE
NEUSCHWANSTEIN – MUNIQUE

Pequeno-almoço buffet no hotel. Dia dedicado a visitar o sul
da Baviera. Partimos em direção a Füssen, seguindo pela estrada romântica até ao magnífico local onde o Rei Luís II da
Baviera mandou edificar o famoso Castelo Neuschwanstein,
e que Walt Disney utilizou como modelo para os seus castelos de princesas. Efetuamos parte da subida num transporte
adequado ao terreno para visita ao interior deste castelo.
Almoço incluído num restaurante local. De tarde, regresso a
Munique e tempo livre para atividades a gosto pessoal. Jantar e alojamento.

MUNIQUE
NEUSCHWANSTEIN
INNSBRUCK

5º DIA MUNIQUE / LISBOA OU PORTO

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar transporte
ao aeroporto para formalidades de embarque. Partida em
voo regular TAP Air Portugal com destino a Lisboa ou Porto.
Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

O diferencial deste circuito
•

3º DIA INNSBRUCK / MUNIQUE

Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para Munique.
Chegada e almoço em restaurante local. De tarde, iniciamos
a visita ao centro histórico. Destacamos, bem no centro, a

7

•

Visita pedestre ao casario do centro histórico de
INNSBRUCK, digno dos mais belos postais ilustrados.
Visita do CASTELO NEUSCHWANSTEIN construído
por Luís II da Baviera.

DATAs DE PARTIDA garantidas
abril

27

1

dezembro

PREÇO POR PESSOA
DATA

DUPLO

INDIVIDUAL

criança

ABR

€ 1.260

€ 1.420

€ 1.150

DEZ

€ 1.220

€ 1.390

€ 890

Os preços indicados incluem taxas de aviação (saída de Lisboa)
de € 130 na partida de 27Abr e de € 180 na partida de 1Dez, sujeito a alteração. Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o
quarto com dois adultos.

SUPLEMENTOS

Taxa de aviação saída do Porto € 25

O PREÇO INCLUI
•

•
•
•

CASTELO DE NEUSCHWANSTEIN

•
•
•
•
•
•
•
•

Passagem aérea em classe económica em voos regulares TAP Air
Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça
de bagagem até 23kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Circuito em autocarro de turismo de acordo com itinerário;
Acompanhamento de guia de língua portuguesa desde o aeroporto
de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet;
Refeições indicadas no itinerário – 7 refeições (bebidas não incluídas);
Visitas orientadas pelo guia privativo: Innsbruck, Munique e Castelo de Neuschwanstein;
Visitas e entradas conforme programa;
Seguro Multiviagens – capital de € 15.000*;
Taxas de turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 130 (Abr) | € 180 (Dez) (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 130

Especial Mercados de Natal

INNSBRUCK

mini circuito
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PARTIDAS GARANTIDAS

GUIA PRIVATIVO

PRAGA E BERLIM
1º DIA LISBOA OU PORTO / PRAGA

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida
para formalidades de embarque. Partida em voo regular TAP
Air Portugal com destino a Praga. Chegada ao aeroporto e
desembarque assistido pelo guia privativo de língua portuguesa que acompanha toda a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida. Transporte ao hotel. Alojamento
e jantar no Hotel Clarion Congress ****, ou similar.

2º DIA PRAGA

Pequeno-almoço buffet. Visita panorâmica, com guia local,
da “Cidade das Cem Torres”, uma das melhores conservadas da Europa. A visita, quase toda a pé, tem início no bairro
do Castelo, continuando-se com o muito venerado Menino
Jesus de Praga. Continuamos pela célebre Ponte Carlos, autêntica galeria ao ar livre e que evoca a figura do mais dileto
filho da cidade, o Imperador Carlos IV. Finda a travessia do
rio Moldava, entramos na Cidade Velha que percorremos pelas suas encantadoras praças e ruelas, terminando o passeio
guiado na mais famosa praça da cidade, a Praça Velha, com
o relógio astronómico, seu ex-líbris. Almoço em restaurante local. Tarde livre para atividades a gosto pessoal. Jantar e
alojamento no hotel.

3º DIA PRAGA / BERLIM

Pequeno-almoço buffet no hotel. Manhã livre para atividades
de gosto pessoal. Almoço no hotel. Em hora a combinar
localmente, transporte do hotel para a estação de comboios.
Partida com destino a Berlim. Chegada e transporte ao Hotel
NH Berlin Alexanderplatz ****, ou similar. Jantar e
alojamento.

4º DIA BERLIM

Pequeno-almoço buffet. De manhã, com o nosso guia lo-

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

cal, damos início a visita panorâmica da capital da República
Federal da Alemanha, símbolo da Guerra Fria que, até 1989
ficou dividida pelo muro “da vergonha” entre a parte dominada pela URSS, a leste, e a pertencente a RFA, a oeste. Destaque para a movimentada avenida Kurfurstendam, o Reichstag, a Porta de Brandenburgo, a zona monumental da avenida
Unter den Linden, a Alexanderplatz e o quarteirão Tiergarten.
Almoço em restaurante local. Tarde livre para atividades de
gosto pessoal e apreciar o extraordinário património cultural
da cidade. Em Berlim encontramos os mais variados tipos
de museus, desde os mais tradicionais aos mais inusitados e
excêntricos, opções não irão faltar, afinal em Berlim existem
mais de 150 museus. Os mais importantes situam-se na ilha
dos museus em Berlim, declarada Património da Humanidade pela UNESCO em 1999, e o coração da paisagem de museus de Berlim e o maior projeto cultural de investimento da
Europa. Na ilha do rio Spree, os cinco museus de nível mundial, construídos em forma de templos, abrigam tesouros de
6000 anos da história da humanidade. Jantar e alojamento
no hotel.

5

2

DIAS

VISITAS

7

4

REFEIÇÕES p. a. BUFFET

PRAGA

BERLIM

2

2

BERLIM

PRAGA

5º DIA BERLIM / LISBOA OU PORTO

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar transporte
ao aeroporto, assistência nas formalidades de embarque e
partida em voo regular TAP Air Portugal com destino a Lisboa
ou Porto. Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

DATAS DE PARTIDA garantidaS

O diferencial deste circuito
•

•

Visita panorâmica de PRAGA a “Cidade das Cem
Torres”.
Visita panorâmica de BERLIM a capital da República
Federal da Alemanha.

abril

29

outubro

28

PREÇO POR PESSOA
DATAS

DUPLO

INDIVIDUAL

criança

ABR

€ 990

€ 1.170

€ 730

OUT

€ 1.040

€ 1.220

€ 720

Os preços indicados incluem taxas de aviação (saída de Lisboa)
de € 120 na partida de 29Abr e de € 170 na partida de 28Out, sujeito a alteração. Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o
quarto com dois adultos.

SUPLEMENTOS

Taxa de aviação saída do Porto € 25

O PREÇO INCLUI
•

•

praga

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passagem aérea em classe económica em voos regulares TAP Air
Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça
de bagagem até 23kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Transporte em autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
Acompanhamento de guia de língua portuguesa desde o aeroporto
de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet;
Refeições indicadas no itinerário – 7 refeições (bebidas não incluídas);
Guias locais selecionados em Praga e Berlim;
Visitas e entradas conforme programa;
Seguro Multiviagens – capital de € 15.000*;
Taxas de turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 120 (Abr) | € 170 (Out) (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 130

berlim

84

mini circuito

PARTIDAS GARANTIDAS

GUIA PRIVATIVO

VIENA IMPERIAL E BRATISLAVA

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

5

3

DIAS

VISITAS

VIENA • BRATISLAVA • PALÁCIO SCHÖNBRUNN
1º DIA LISBOA OU PORTO / VIENA

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida
para formalidades de embarque. Partida em voo regular TAP
Air Portugal com destino a Viena. Chegada ao aeroporto
e desembarque assistido pelo guia privativo de língua
portuguesa que acompanha toda a viagem do aeroporto
de chegada ao aeroporto de partida. Transporte ao Hotel
Arcotel Kaiserwasser ****, ou similar. Jantar incluído.
Alojamento.

romeu, o mais importante monumento barroco da cidade.
Almoço em restaurante local. Restante tempo livre para visitas de gosto pessoal. Jantar incluído. Alojamento no hotel.

REFEIÇÕES p. a. BUFFET
4

Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para a República da
Eslováquia. Chegada a Bratislava, a sua capital, que a partir
do rio Danúbio, se ergueu como a principal porta de entrada
dos Cárpatos. O centro histórico dominado pelas cores rosa
e pastel dos edifícios barrocos convida-nos à sua descoberta,
acompanhados pelo nosso guia local. Almoço em restaurante local. Em hora a combinar regresso a Viena. Jantar incluído. Alojamento no hotel.

3º DIA VIENA

5º DIA VIENA / LISBOA OU PORTO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Partindo da Praça Albertina e da Ópera, faremos uma visita panorâmica a pé com
guia local, passando pelos edifícios e praças que constituem
o imponente conjunto do Hofburg, o Palácio residência de Inverno da família imperial, até a Praça dos Heróis e aos Museus
de História de Arte e de Ciências Naturais. Prosseguimos a
visita em autocarro pela avenida monumental Ringstrasse,
passando pelo Parlamento, Câmara Municipal e Igreja Votiva.
Paramos para apreciar o colorido da curiosa obra arquitetónica de Hundertwasser. De seguida, subiremos ao Palácio
Belvedere para apreciar a vista dos seus jardins e prosseguimos para a Karlsplatz, com a famosa Igreja de São Carlo Bor-

4

viena

4º DIA VIENA

Pequeno-almoço buffet no hotel. O Palácio de Schönbrunn
imortalizado pelos seus mais famosos hóspedes, o Imperador Francisco José e sua elegante esposa Sissi, é provavelmente um dos palácios barrocos mais famosos da Europa.
A visita do interior com áudio-guias incluídos transporta-nos
numa viagem pelo quotidiano da família imperial Austríaca no
século XIX e aos anos trágicos do início do século XX. Almoço em restaurante local. Passar uma tarde livre numa cidade
como Viena e partilhar com os locais a lendária qualidade de
vida vienense: assistir a um espetáculo de arte equestre no
centro histórico, sentar-se numa cafetaria histórica ou percorrer a pé ruas onde pairam no ar as presenças de Mozart,
Haydn, Schubert, Beethoven, Strauss, Liszt, Brahms, Bruckner e tantos outros. Jantar incluído. Alojamento no hotel.

2º DIA VIENA – BRATISLAVA – VIENA

7

BRATISLAVA

VIENA

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a indicar localmente,
transporte ao aeroporto. Formalidades de embarque. Partida em voo regular da TAP Air Portugal com destino a Lisboa
ou Porto. Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

DATAs DE PARTIDA garantidas

O diferencial deste circuito
•

•

Visita do bairro com edifícios do arquiteto
HUNDERTWASSER.
Visita do palácio de SCHÖNBRUNN.

Abril

27

outubro

25

30

novembro

PREÇO POR PESSOA
DATA

DUPLO

INDIVIDUAL

criança

ABR

€ 1.110

€ 1.350

€ 910

OUT + NOV

€ 1.145

€ 1.295

€ 885

Os preços indicados incluem taxas de aviação (saída de Lisboa)
de € 120 na partida de 27Abr e de € 165 nas partidas de 25Out e
30Nov, sujeito a alteração. Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

SUPLEMENTOS

Taxa de aviação saída do Porto € 25

O PREÇO INCLUI
•

•

BRATISLAVA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passagem aérea em classe económica em voos regulares TAP Air
Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça
de bagagem até 23kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Transporte em autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
Acompanhamento de guia de língua portuguesa desde o aeroporto
de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
Alojamento no hotel indicado ou similar;
Todos os pequenos-almoços buffet;
Refeições indicadas no itinerário – 7 refeições (bebidas não incluídas);
Guias locais selecionados em Viena e Bratislava;
Entrada com áudio-guia no Palácio de Schönbrunn;
Visitas e entradas conforme programa;
Seguro Multiviagens – capital de € 15.000*;
Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 120 (Abr) | € 165 (Out e Nov) (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 130

Especial Mercados de Natal

vienA

mini circuito

Nortravel Operador de Confiança
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PARTIDAS GARANTIDAS

GUIA PRIVATIVO

MERCADOS DE NATAL
NA ALEMANHA ROMÂNTICA

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

NUREMBERGA • ROTEMBURGO • AUGSBURG

1º DIA LISBOA OU PORTO / MUNIQUE /
NUREMBERGA

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida
para formalidades de embarque. Partida em voo regular TAP
Air Portugal com destino a Munique. Chegada ao aeroporto
e desembarque assistido pelo guia privativo de língua portuguesa que acompanha toda a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida. Partimos em direção à capital
imperial Nuremberga, que Lutero apelidou de cidade que em
toda a Alemanha mais brilha como um sol entre luas e estrelas. Mas é na época das festas de Natal que a cidade cheia de
luz, cor e odores natalícios, mais visitantes atrai. Transporte
ao IntercityHotel Nuremberg ***, ou similar. Jantar e
alojamento.

2º DIA NUREMBERGA – ROTHENBURG OB DER
TAUBER – NUREMBERGA

Pequeno-almoço buffet no hotel. Partimos para Rothenburg
ob der Tauber, considerada por muitos, pelo conjunto medieval urbano, a mais fascinante e belas das cidades Românticas. Visita orientada pelo nosso guia privativo através de ruas
estreitas, com belos edifícios e monumentos da idade média.
Passamos também pela Câmara Municipal e a Igreja de S. Tiago ambos do séc. XVII. Almoço em restaurante local. Tempo
livre para conhecer um dos mais fantásticos mercados de
Natal de toda a Alemanha. Em hora a combinar localmente
regresso a Nuremberga. Por se tratar de uma das cidades
mais representativas do espírito germânico, esta típica cidade
medieval foi escolhida para palco do cortejo da concentração
anual do Partido Nacional Socialista Alemão na campanha de
propaganda da famigerada doutrina NAZI. Mais tarde palco
do primeiro grande julgamento de criminosos da 2ª Grande
Guerra permite hoje, com o devido distanciamento e após
aturados restauros, que apreciemos esta bela localidade cercada de muralhas e plena de monumentos. Jantar e alojamento no hotel.

4

5

DIAS

VISITAS

5

3

REFEIÇÕES p. a. BUFFET

NUREMBERGA AUGSBURG

2

3º DIA NUREMBERGA / AUGSBURG

Após o pequeno-almoço buffet no hotel, saímos de autocarro para conhecer o Reichsparteitagsgelände, o edifício onde
se organizavam as grandes paradas nazis entre 1933 e 1938.
Transformado num Centro Documental, a sua visita é uma
aula de história no exato lugar onde a História aconteceu. Regresso ao centro histórico muralhado, para tempo livre e almoço em restaurante local. Partimos para Augsburg, outrora
um dos burgos mais pujantes do império germânico mas
cujas vicissitudes da história no século XIX levaram à integração no poderoso Ducado da Baviera. O seu centro histórico
traçado por romanos e maçons do medievo, patrocinados
por banqueiros e ourives, é hoje uma mistura de modernidade e autenticidade. Após tempo livre para conhecer mais um
típico Mercado de Natal continuação para o Hotel Dorint An
Der Kongresshalle ****, ou similar. Jantar e alojamento.

1

NUREMBERGA
ROTHENBURG OB
DER TAUBER
AUGSBURG
MUNIQUE

4º DIA AUGSBURG / MUNIQUE / LISBOA OU
PORTO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em horário a combinar,
partida para a capital da Baviera, Munique. Após breve panorâmica de autocarro, partida para o aeroporto. Formalidades
de embarque e saída em voo regular da TAP Air Portugal com
destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao aeroporto de destino.
FIM DA VIAGEM

O diferencial deste circuito
•

•

•
•

Visitas dos Mercados de Natal de NUREMBERGA e
AUGSBURG.
Visita a pé do conjunto medieval de ROTHENBURG
OB DER TAUBER.
Visita ao Centro Documental Nazi em NUREMBERGA.
Visita a pé do bairro histórico de AUGSBURG.

DATA DE PARTIDA garantida
dezembro

5

PREÇO POR PESSOA
DATA

DUPLO

INDIVIDUAL

criança

DEZ

€ 1.170

€ 1.330

€ 770

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 180 (saída de
Lisboa), sujeito a alteração. Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

SUPLEMENTOS

Taxa de aviação saída do Porto € 25

O PREÇO INCLUI
•

•
•
•
•
•
•
•

NUREMBERGA

•
•
•
•

Passagem aérea em classe económica, em voos regulares TAP Air
Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça
de bagagem até 23kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, desde
o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet;
Refeições indicadas no itinerário – 5 refeições (bebidas não incluídas);
Visitas orientadas pelo nosso guia privativo em: Rothenburg ob der
Tauber, Nuremberga, Augsburg e Munique;
Entrada com áudio-guia no Centro Documental de Nuremberga
Seguro Multiviagens – capital € 15.000*;
Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 180 (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 130

Especial Mercados de Natal

Rothenburg ob der Tauber
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mini circuito

CRUZEIROS

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO A BORDO

O ESPLENDOR
DO ADRIÁTICO, CROÁCIA,
GRÉCIA, SICÍLIA E MALTA

novidade

2020

novidade

VENEZA • DUBROVNIK • CORFÚ • CEFALÓNIA (GRÉCIA) • LA VALETA (MALTA) • SIRACUSA
1º DIA LISBOA OU PORTO / VENEZA – INÍCIO DO
CRUZEIRO ÀS 16:30

Comparência no respetivo aeroporto 120 minutos antes da
partida. Formalidades de embarque e partida em voo regular
da TAP Air Portugal com destino a Veneza. Chegada e desembarque assistido pelo guia Nortravel que acompanha todo o
programa. Partida para a estação marítima para embarque
no MSC LIRICA. Instalação nos respetivos camarotes. Navegação. Aproveite para um primeiro contacto com este moderno navio. Jantar e noite a bordo.

2º DIA CRUZEIRO – DUBROVNIK (CROÁCIA) –
DAS 13:00 ÀS 20:00

Pensão completa a bordo – guia privativo.
Dubrovnik, Património da Humanidade da UNESCO é, com o
seu porto e muralhas que se fecham sobre os bairros antigos,
a mais bela cidade da Croácia. Após almoço a bordo, partida
para visita panorâmica incluída. O nosso guia local conduzir-nos-á pelas suas ruas e recantos, explicando-nos a História
e histórias desta maravilhosa cidade. Da visita fazem parte:
a Catedral, o Palácio dos Reitores, o Mosteiro São Francisco
que tem no seu claustro a mais antiga farmácia da Europa, de
1317. No final da visita terá tempo livre para apreciar o espírito de uma cidade cultural e passear pela “placa” – a famosa
rua comercial. Noite a bordo.

3º DIA CRUZEIRO – CORFÚ (GRÉCIA) – DAS 12:00
ÀS 20:00

Pensão completa a bordo – guia privativo.
A ilha de Corfú (Kérkira) com a sua vegetação luxuriante é
a mais bela e aprazível das ilhas jónicas. A cidade do mesmo
nome mantém, ao mesmo tempo, uma atmosfera greco-veneziana na parte mais antiga e uma dignidade britânica
na Esplanada. O nosso guia privativo terá muito prazer em
acompanhar os nossos passageiros até ao centro da cidade
(transporte ida e volta incluído). Aproveite o tempo livre
para visita ou compras. Regresso ao navio. Noite a bordo.

4º DIA CRUZEIRO – CEFALÓNIA (GRÉCIA) – DAS
08:00 ÀS 17:00

Pensão completa a bordo – guia privativo.
Partindo do porto de Argostoli, vamos até ao Mosteiro de St
Andrew, onde fazemos uma breve paragem antes de continuar para as grutas Melissani. O nome das grutas deve-se à
ninfa grega Melissanthi. A água do lago, no interior da gruta, é
uma mistura de água do mar e água doce. Continuação para
uma prova de vinhos em Robola. Seguimos até à cidade de
Sami, onde podemos relaxar um pouco, e o programa finalizará na praia de Myrthos, que nos permite observar as belezas extraordinárias deste lugar. Noite a bordo.

5º DIA CRUZEIRO – LA VALETA (MALTA) – DAS
13:00 ÀS 23:00

Pensão completa a bordo – guia privativo.
Hoje conhecemos Valetta, a capital de Malta, a ilha no centro
do Mare Nostrum, onde mar, história e hospitalidade são o
quotidiano das suas gentes. Do miradouro do Upper Barrakka Gardens, saudamos o Grande Porto e o mar azul que o
alimenta. Seguimos para a Catedral de S. João, cujo interior
incrivelmente faustoso nos lembra a importância social,
politica e económica da Ordem dos Hospitalários na idade
média. Rumamos agora para a antiga capital, Mdina, “a cida-
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de silenciosa” onde, dentro das muralhas, os 300 habitantes
parecem resistir ao inimigo invisivel do progresso. Aqui todas
as ruas em pedra parecem conduzir à Catedral de S. Paulo, de
visita obrigatória. A nossa excursão termina com o regresso
ao porto. Noite a bordo.

6º DIA CRUZEIRO – SIRACUSA (ITÁLIA) – DAS
07:00 ÀS 17:00

Pensão completa a bordo – guia privativo.
Neste dia conhecemos Siracusa de perto, com toda sua rica
diversidade, de uma forma que só um passeio a pé permite.
Saindo do porto vamos até ao tradicional Mercado Velho,
repleto de peixes frescos e da incrível variedade de produtos
naturais da Sicília. Continuamos pelas ruínas do Templo de
Apolo, seguindo ao longo da Corso Matteotti, a principal e
mais elegante zona de compras da cidade, até à Piazza Archimede, com sua esplêndida Fonte de Diana ou Ártemis.
Prosseguimos pelas ruas envolventes da cidade até chegar
à extraordinária Catedral (visita exterior), que compreende
uma série de camadas que foram construídas umas sobre as
outras ao longo dos tempos, sendo que a mais antiga data
do século V a.C. Ao lado da Catedral está a Abadia de Santa
Luzia, onde se encontra a pintura mundialmente famosa de
Caravaggio. Tempo livre para compras ou para degustar os
deliciosos doces pelos quais a Sicília é conhecida, cannoli,
granita e brioches. Continuação com uma visita à Fontana
Aretusa, uma nascente de água doce onde crescem plantas
de papiro. Um passeio de barco ao redor da ilha de Ortigia
completa esta excursão. Regresso ao navio. Noite a bordo.

7º DIA CRUZEIRO – NAVEGAÇÃO

Pensão completa a bordo – guia privativo.
Tempo para tirar o máximo partido do seu cruzeiro agora que
se sente em casa, não apenas porque o conhece melhor, mas
também pelo facto de, seguramente, ter tido oportunidade
de estabelecer novos contactos, que esperamos possam
evoluir para novas amizades. Noite a bordo.

8º DIA FIM DO CRUZEIRO – VENEZA / LISBOA
OU PORTO

Pequeno-almoço ainda a bordo. Chegada a Veneza por volta
das 09h30 e desembarque assistido pelo nosso guia privativo.
Transporte para o centro. Em hora a indicar, almoço incluído em restaurante local. Após o almoço, visita panorâmica
incluída de Veneza, com guia local de língua portuguesa. Durante a visita teremos a oportunidade de apreciar o maravilhoso conjunto da Praça de S. Marcos, com a Basílica, a Torre
do Relógio, a Ponte dos Suspiros, o Campanário e o Palácio
Ducal, bem como sentir o modo de vida dos habitantes desta
cidade lacustre, onde tudo se faz de barco. Em hora a combinar transfer para o aeroporto. Formalidades de embarque
e partida em avião da TAP Air Portugal com destino a Lisboa
ou Porto. Chegada ao respetivo aeroporto. FIM DA VIAGEM

O diferencial deste circuito
•
•

•

Alojamento em camarote CLASSE FANTÁSTICA.
Visita pedestre com guia local da cidade de
DUBROVNIK, Património da Humanidade pela
UNESCO.
Prova de vinhos em Robola em CEFALÓNIA.

PARTIDAs GARANTIDAs
cruzeiro MSC lirica

8

6

14

DIAS

VISITAS

7
VENEZA

REFEIÇÕES p.a.buffet

DUBROVNIK

DATAS DE PARTIDA garantidaS
junho

22 29

JULHO

6

AGOSTO

17 24 31

SETEMBRO

7

CORFÚ
CEFALÓNIA
SIRACUSA
LA VALETA

PREÇO POR PESSOA
COM VOOS, GUIA PRIVATIVO, 1 ALMOÇO EM VENEZA, TRANSFERES E 6 VISITAS INCLUÍDAS
msc lirica

Datas de
Partida
22 e 29Jun
+ 7Set

Tipo de
Camarote

Duplo

Individ.

3ª e 4ª Pessoa
Adulto

INTERIOR

€ 1.890

€ 2.540

€ 1.490

EXTERIOR

€ 1.990

€ 2.890

€ 1.590

VARANDA

€ 2.340

€ 3.490

€ 1.790

INTERIOR

€ 1.910

€ 2.590

€ 1.570

6Jul + 31Ago EXTERIOR

€ 2.090

€ 2.960

€ 1.660

VARANDA

€ 2.430

€ 3.640

€ 1.830

INTERIOR

€ 2.040

€ 2.860

€ 1.640

EXTERIOR

€ 2.220

€ 3.220

€ 1.730

VARANDA

€ 2.560

€ 3.890

€ 1.890

INTERIOR

€ 1.990

€ 2.750

€ 1.610

EXTERIOR

€ 2.180

€ 3.140

€ 1.690

VARANDA

€ 2.510

€ 3.790

€ 1.870

17Ago

24Ago

3ª e 4ª Pessoa
Jovens 12-17 anos

3ª e 4ª Pessoa
Crianças
2-11.anos

€ 1.390

€ 1.270

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 160 (saída de Lisboa) e taxas portuárias de € 200.
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração.

LA VALETA

SUPLEMENTOS

O PREÇO INCLUI

Taxas de aviação saída do Porto € 25

•

OUTRAS INFORMAÇÕES

•

IMPORTANTE

•

Todos os passeios envolvem percursos a pé, como tal não são
aconselháveis a pessoas com dificuldades de locomoção / cadeira
de rodas.

•

PACOTES DE BEBIDAS

•
•

Consulte-nos

TAXAS

•

Os clientes terão ainda de pagar uma taxa de 15% sobre todas as
bebidas compradas a bordo.

•

DOCUMENTO DE VIAGEM para cidadãos Portugueses

•

Passaporte com validade mínima de 6 meses para além do final
da viagem.

MAPA DO NAVIO
Consulte por favor o nosso website www.nortravel.pt

•
•

Passagem aérea, classe económica, para os percursos indicados em
voos da TAP Air Portugal, com direito ao transporte de 1 peça de
bagagem até 23 kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Acompanhamento por experiente guia Nortravel, durante todo o
cruzeiro;
Transfer aeroporto de Veneza / estação marítima, em autocarro de
turismo privativo, e vice-versa;
Cruzeiro de 7 noites em regime de pensão completa a bordo (bebidas não incluídas);
Visitas privadas para o grupo Nortravel, com guias locais de língua
portuguesa ou espanhola (mediante disponibilidade) em Dubrovnik, Cefalónia, La Valeta, Siracusa e Veneza;
Em Corfú acompanhamento do guia Nortravel aos locais de maior
interesse;
Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
Taxas portuárias € 200;
Taxas de aviação - € 160 (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 130

O PREÇO não INCLUI
Gratificações

cruzeiro

exclusivo
NORTRAVEL

CLASSE

CAMAROTE
FANTÁSTICA

CORFÚ

cruzeiros

Nortravel Operador de Confiança
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EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO A BORDO

VENEZA FEITICEIRA
E CRUZEIRO AO MONTENEGRO,
GRÉCIA E ITÁLIA
VENEZA • KOTOR • MIKONOS • SANTORINI • CEFALÓNIA (GRÉCIA) • BARI
1º DIA LISBOA OU PORTO / VENEZA – INÍCIO DO
CRUZEIRO ÀS 16:30

Comparência no respetivo aeroporto 120 minutos antes da
partida. Formalidades de embarque e partida em voo regular
da TAP Air Portugal com destino a Veneza. Chegada e desembarque assistido pelo guia Nortravel que acompanha todo o
programa. Partida para a estação marítima para embarque
no MSC OPERA, Instalação nos respetivos camarotes. Navegação. Aproveite para um primeiro contacto com este moderno navio. Jantar e noite a bordo.

2º DIA CRUZEIRO – KOTOR (MONTENEGRO) –
14:00 ÀS 20:00

6º DIA CRUZEIRO – CEFALÓNIA (GRÉCIA) – DAS
09:00 ÀS 16:00

Pensão completa a bordo – guia privativo.
Partindo do porto de Argostoli, vamos até ao Mosteiro de St
Andrew, onde fazemos uma breve paragem antes de continuar para as grutas Melissani. O nome das grutas deve-se à
ninfa grega Melissanthi. A água do lago, no interior da gruta,
é uma mistura de água do mar e água doce. Continuação
para uma prova de vinhos em Robola. Seguimos até à cidade de Sami, onde podemos relaxar um pouco, e o programa
finalizará na praia de Myrthos, que nos permite observar as
belezas extraordinárias deste lugar. Noite a bordo.

Pensão completa a bordo – guia privativo.
Esta manhã está reservada para conhecer a vila de Kotor, porto natural no fundo de uma imensa baía interior, escondida
entre os fiordes mais meridionais da Europa. As muralhas de
Kotor fundem-se entre o mar, as montanhas e o céu, num cenário de invulgar beleza selvagem. Visita a pé, com guia local,
ao centro histórico, onde a riqueza arquitetónica de igrejas,
palácios e praças são um testemunho evidente da grandeza e
riqueza do seu passado. Noite a bordo.

7º DIA CRUZEIRO – BARI (ITÁLIA) – DAS 07:00
ÀS 13:00

3º DIA CRUZEIRO – NAVEGAÇÃO

8º DIA FIM DO CRUZEIRO – VENEZA / LISBOA
OU PORTO

Pensão completa a bordo – guia privativo.
Tempo para tirar o máximo partido do seu cruzeiro agora que
se sente em casa, não apenas porque o conhece melhor, mas
também pelo facto de, seguramente, ter tido oportunidade
de estabelecer novos contactos, que esperamos possam
evoluir para novas amizades. Noite a bordo.

4º DIA CRUZEIRO – MIKONOS – DAS 09:00 ÀS
02:00

Pensão completa a bordo – guia privativo.
Neste dia terá oportunidade de visitar uma das mais bonitas e
famosas ilhas gregas, Mikonos, cujo branco das casas, capelas
e moinhos contrasta com o azul profundo do mar. Tempo livre para descobrir esta bela ilha. Se tiver sorte talvez se cruze
com Petrus, o pelicano que a ilha adotou como sua mascote.
Noite a bordo.

Pensão completa a bordo – guia privativo.
Bari é a Capital da província da Puglia e a segunda maior cidade ao sul de Itália. O guia Nortravel convida-o para um passeio a pé até ao centro histórico da cidade onde terá tempo
livre para passear nas típicas ruelas pedonais e visitar a Basílica de São Nicolau em cuja cripta se encontram as relíquias do
santo. Noite a bordo.

Pequeno-almoço ainda a bordo. Chegada a Veneza por volta
das 09h30 e desembarque assistido pelo nosso guia privativo.
Transporte para o centro. Em hora a indicar, almoço incluído em restaurante local. Após o almoço, visita panorâmica
incluída de Veneza, com guia local de língua portuguesa. Durante a visita teremos a oportunidade de apreciar o maravilhoso conjunto da Praça de S. Marcos, com a Basílica, a Torre
do Relógio, a Ponte dos Suspiros, o Campanário e o Palácio
Ducal, bem como sentir o modo de vida dos habitantes desta
cidade lacustre, onde tudo se faz de barco. Em hora a combinar transfer para o aeroporto. Formalidades de embarque
e partida em avião da TAP Air Portugal com destino a Lisboa
ou Porto. Chegada ao respetivo aeroporto. FIM DA VIAGEM

O diferencial deste circuito

5º DIA CRUZEIRO – SANTORINI (GRÉCIA) – DAS
08:00 ÀS 15:00

Pensão completa a bordo – guia privativo.
Neste dia terá oportunidade de visitar uma das mais belas
ilhas gregas: de manhã, após desembarque, partida para visita
panorâmica incluída, com guia local, à famosa vila de Oia, o
mais famoso postal da Grécia, com as suas casas brancas e cúpulas azuis descendo pela encosta até ao mar. Noite a bordo.

msc opera
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•
•
•

Alojamento em camarote CLASSE FANTÁSTICA.
Visita de Oia, a mais famosa vila de SANTORINI.
Visita da baía de KOTOR, no fiorde mais meridional
na Europa.

PARTIDAs GARANTIDAs nas datas assinaladas
cruzeiro MSC opera

8

6

14

DIAS

VISITAS

7

REFEIÇÕES p.a.buffet

VENEZA

DATAS DE PARTIDA garantidaS
KOTOR

MAIO

24

junho

7

JULHO

12 19 26

AGOSTO

16

SETEMBRO

13 27

Outubro

4

BARI

CEFALÓNIA

MIKONOS
SANTORINI

PREÇO POR PESSOA
COM VOOS, GUIA PRIVATIVO, 1 ALMOÇO EM VENEZA, TRANSFERES E 6 VISITAS INCLUÍDAS
VENEZA

Datas de
Partida

Tipo de
Camarote

Duplo

Individ.

3ª e 4ª Pessoa
Adulto

INTERIOR
24Mai + 27Set
EXTERIOR
+ 4Out
VARANDA

€ 1.560

€ 1.990

€ 1.340

€ 1.760

€ 2.340

€ 1.430

€ 2.060

€ 2.990

€ 1.590

INTERIOR

€ 1.630

€ 2.130

€ 1.380

EXTERIOR

€ 1.810

€ 2.490

€ 1.470

7Jun + 13Set

VARANDA

€ 2.120

€ 3.120

€ 1.630

INTERIOR

€ 1.890

€ 2.660

€ 1.550

EXTERIOR

€ 2.090

€ 2.990

€ 1.640

VARANDA

€ 2.390

€ 3.690

€ 1.790

INTERIOR

€ 1.980

€ 2.790

€ 1.570

26Jul + 16Ago EXTERIOR

€ 2.160

€ 3.160

€ 1.660

VARANDA

€ 2.490

€ 3.830

€ 1.830

12 e 19Jul

3ª e 4ª Pessoa
Jovens 12-17 anos

3ª e 4ª Pessoa
Crianças
2-11.anos

€ 1.250

€ 1.150

€ 1.350

€ 1.210

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 160 (saída de Lisboa) e taxas portuárias de € 200.
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. (mínimo 20 participantes nas partidas não garantidas).

KOTOR

SUPLEMENTOS

O PREÇO INCLUI

Taxas de aviação saída do Porto € 25

•

OUTRAS INFORMAÇÕES

•

IMPORTANTE

•

Todos os passeios envolvem percursos a pé, como tal não são
aconselháveis a pessoas com dificuldades de locomoção / cadeira
de rodas.

•

PACOTES DE BEBIDAS

•
•

Consulte-nos

TAXAS

•

Os clientes terão ainda de pagar uma taxa de 15% sobre todas as
bebidas compradas a bordo.

•
•

Passagem aérea, classe económica, para os percursos indicados em
voos da TAP Air Portugal, com direito ao transporte de 1 peça de
bagagem até 23 kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Acompanhamento por experiente guia Nortravel, durante todo o
cruzeiro;
Transfer aeroporto de Veneza / estação marítima, em autocarro de
turismo privativo, e vice-versa;
Cruzeiro de 7 noites em regime de pensão completa a bordo (bebidas não incluídas);
Visitas privadas para o grupo Nortravel, com guias locais de língua
portuguesa ou espanhola (mediante disponibilidade) em Kotor,
Santorini, Cefalónia e Veneza;
Em Mikonos e Bari, acompanhamento do guia Nortravel aos locais
de maior interesse;
Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
Taxas portuárias € 200;
Taxas de aviação - € 160 (saída de Lisboa).

DOCUMENTO DE VIAGEM para cidadãos Portugueses

•

Passaporte com validade mínima de 6 meses para além do final
da viagem.

* Seguros complementares pág. 130

MAPA DO NAVIO
Consulte por favor o nosso website www.nortravel.pt

cruzeiro

exclusivo
NORTRAVEL

•

O PREÇO não INCLUI
Gratificações

CLASSE

CAMAROTE
FANTÁSTICA

MIKONOS

cruzeiros
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EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO A BORDO

GRÉCIA MARAVILHOSA,
MONTENEGRO E ITÁLIA
VENEZA • BRINDISI • KATAKOLON • SANTORINI • PIREU (ATENAS) • CORFÚ • KOTOR
1º DIA LISBOA OU PORTO / VENEZA – INÍCIO DO
CRUZEIRO ÀS 16:30

Comparência no respetivo aeroporto 120 minutos antes da
partida. Formalidades de embarque e partida em voo regular
da TAP Air Portugal com destino a Veneza. Chegada e desembarque assistido pelo guia Nortravel que acompanha todo o
programa. Partida para a estação marítima para embarque
no MSC MUSICA. Instalação nos respetivos camarotes. Navegação. Aproveite para um primeiro contacto com este moderno navio. Jantar e noite a bordo.

2º DIA CRUZEIRO – BRINDISI (ITÁLIA) – DAS
13:30 ÀS 19:30

Pensão completa a bordo – guia privativo.
Neste dia partiremos do porto de Brindisi para um passeio
de uma hora num autocarro panorâmico para conhecermos
a zona rural de Alberobello, uma cidade da região de Apulia
que forma a parte superior do “calcanhar” da bota da Itália.
Graças às suas casas típicas de pedra com telhados cónicos,
conhecidas como “trulli”, a cidade foi incluída na lista dos
Patrimónios da Humanidade pela UNESCO em 1996. Nesta
nossa excursão faremos uma caminhada com guia local pelas
encantadoras ruas desta vila muito incomum. Visitaremos
também Sto. António, a única igreja “trullo” do mundo. Muitas dessas casas “trullo” são cobertas pelo que chamam de
“pinnacolo”, um tipo de cone branco, sendo que todas elas
possuem símbolos curiosos pintados nos seus telhados, possivelmente elementos da boa sorte! Noite a bordo.

3º DIA CRUZEIRO – KATAKOLON (GRÉCIA) – DAS
11:00 ÀS 18:00

Pensão completa a bordo – guia privativo.
O nosso guia terá muito prazer em acompanhar os nossos
passageiros até ao centro de Katakolon onde terão oportunidade de fazer algumas compras e tomar um frapé (bebida
típica à base de café) numa das esplanadas locais. Tempo livre para compras e atividades a gosto pessoal. Noite a bordo.

4º DIA CRUZEIRO – SANTORINI (GRÉCIA) – DAS
08:00 ÀS 17:00

Pensão completa a bordo – guia privativo.
Neste dia terá oportunidade de visitar uma das mais belas
ilhas gregas: de manhã, após desembarque, partida para visita panorâmica incluída, com guia local, à famosa vila de Oia,
o mais famoso postal da Grécia, com as suas casas brancas
e cúpulas azuis descendo pela encosta até ao mar. Noite a
bordo.

5º DIA CRUZEIRO – PIREU – ATENAS (GRÉCIA) –
DAS 07:30 ÀS 16:30

Guia privativo.
A escala de hoje permite-nos conhecer uma das mais ricas e
importantes cidades da antiguidade clássica. Atenas, berço
da civilização europeia, é habitada há 7000 anos e atingiu o
seu apogeu no século V a.C., quando Péricles encomendou

MSC musica
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muitos dos edifícios novos, incluindo alguns dos templos da
Acrópole. Acompanhados de guia local, faremos visita panorâmica dos principais pontos de interesse da capital da Grécia
e da Acrópole, também conhecida como o “rochedo sagrado”. Tarde livre. Jantar e noite a bordo.

6º DIA CRUZEIRO – CORFÚ (GRÉCIA) – DAS 12:30
ÀS 18:30

Pensão completa a bordo – guia privativo.
A ilha de Corfú (Kérkira) com a sua vegetação luxuriante é
a mais bela e aprazível das ilhas jónicas. A cidade do mesmo
nome mantém, ao mesmo tempo, uma atmosfera greco-veneziana na parte mais antiga e uma dignidade britânica
na Esplanada. O nosso guia privativo terá muito prazer em
acompanhar os nossos passageiros até ao centro da cidade
(transporte ida e volta incluído). Aproveite o tempo livre
para visita ou compras. Regresso ao navio. Noite a bordo.

7º DIA CRUZEIRO – KOTOR (MONTENEGRO) –
07:00 ÀS 13:00

Pensão completa a bordo – guia privativo.
Esta manhã está reservada para conhecer a vila de Kotor, porto natural no fundo de uma imensa baía interior, escondida
entre os fiordes mais meridionais da Europa. As muralhas de
Kotor fundem-se entre o mar, as montanhas e o céu, num cenário de invulgar beleza selvagem. Visita a pé, com guia local,
ao centro histórico, onde a riqueza arquitetónica de igrejas,
palácios e praças são um testemunho evidente da grandeza e
riqueza do seu passado. Noite a bordo.

8º DIA FIM DO CRUZEIRO – VENEZA / LISBOA
OU PORTO

Pequeno-almoço ainda a bordo. Chegada a Veneza por volta
das 08h30 e desembarque assistido pelo nosso guia privativo.
Transporte para o centro. Em hora a indicar, almoço incluído
em restaurante local. Após o almoço, visita panorâmica incluída de Veneza, com guia local de língua portuguesa. Durante
a visita teremos a oportunidade de apreciar o maravilhoso
conjunto da Praça de S. Marcos, com a Basílica, a Torre do
Relógio, a Ponte dos Suspiros, o Campanário e o Palácio Ducal, bem como sentir o modo de vida dos habitantes desta
cidade lacustre, onde tudo se faz de barco. Em hora a combinar transfer para o aeroporto. Formalidades de embarque
e partida em avião da TAP Air Portugal com destino a Lisboa
ou Porto. Chegada ao respetivo aeroporto. FIM DA VIAGEM

O diferencial deste circuito
•

Alojamento em camarote CLASSE FANTÁSTICA.

•

Visita de Oia, a mais famosa vila de SANTORINI.

•

Visita da Acrópole de ATENAS.

•

Visita da baía de KOTOR, no fiorde mais meridional
na Europa.

PARTIDAs GARANTIDAs nas datas assinaladas
cruzeiro MSC musica

8

7

14

DIAS

VISITAS

7

REFEIÇÕES p.a.buffet
VENEZA

KOTOR
BRINDISI
CORFU

DATAS DE PARTIDA garantidaS

SANTORINI

MAIO

31

junho

14

JULHO

5

AGOSTO

23

KATAKOLON

PIREU
SANTORINI

PREÇO POR PESSOA
COM VOOS, GUIA PRIVATIVO, 1 ALMOÇO EM VENEZA, TRANSFERES E 7 VISITAS INCLUÍDAS
Datas de
Partida

Tipo de
Camarote

Duplo

Individ.

3ª e 4ª Pessoa
Adulto

INTERIOR

€ 1.690

€ 2.270

€ 1.440

31Mai

EXTERIOR

€ 1.890

€ 2.640

€ 1.530

VARANDA

€ 2.090

€ 3 050

€ 1.640

INTERIOR

€ 1.840

€ 2.510

€ 1.490

EXTERIOR

€ 2.030

€ 2.890

€ 1.590

VARANDA

€ 2.210

€ 3.260

€ 1.690

INTERIOR

€ 1.960

€ 2.730

€ 1.590

5Jul + 23Ago EXTERIOR

€ 2.160

€ 3.120

€ 1.680

VARANDA

€ 2.350

€ 3.510

€ 1.780

14Jun

3ª e 4ª Pessoa
Jovens 12-17 anos

3ª e 4ª Pessoa
Crianças
2-11 anos

€ 1.290

€ 1.250

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 160 (saída de Lisboa) e taxas portuárias de € 200.
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. (mínimo 20 participantes na partida não garantida).

KOTOR

SUPLEMENTOS

O PREÇO INCLUI

Taxas de aviação saída do Porto € 25

•

OUTRAS INFORMAÇÕES

•

IMPORTANTE

•

Todos os passeios envolvem percursos a pé, como tal não são
aconselháveis a pessoas com dificuldades de locomoção / cadeira
de rodas.

•

PACOTES DE BEBIDAS

•
•

Consulte-nos

TAXAS

•

Os clientes terão ainda de pagar uma taxa de 15% sobre todas as
bebidas compradas a bordo.

•

DOCUMENTO DE VIAGEM para cidadãos Portugueses
Passaporte com validade mínima de 6 meses para além do final
da viagem.

•
•
•

Passagem aérea, classe económica, para os percursos indicados em
voos da TAP Air Portugal, com direito ao transporte de 1 peça de
bagagem até 23 kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Acompanhamento por experiente guia Nortravel, durante todo o
cruzeiro;
Transfer aeroporto de Veneza / estação marítima, em autocarro de
turismo privativo, e vice-versa;
Cruzeiro de 7 noites em regime de pensão completa a bordo, exceto
almoço do 5º dia (bebidas não incluídas);
Visitas privadas para o grupo Nortravel, com guias locais de língua
portuguesa ou espanhola (mediante disponibilidade) em Brindisi,
Santorini, Atenas, Kotor e Veneza;
Em Katakolon e Corfú, acompanhamento do guia Nortravel aos locais de maior interesse;
Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
Taxas portuárias € 200;
Taxas de aviação - € 160 (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 130

MAPA DO NAVIO
Consulte por favor o nosso website www.nortravel.pt

O PREÇO não INCLUI
Gratificações

cruzeiro

exclusivo
NORTRAVEL

CLASSE

CAMAROTE
FANTÁSTICA

BRINDISI

cruzeiros
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EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO A BORDO

CRUZEIRO NOS
FIORDES DA NORUEGA
ALEMANHA, DINAMARCA E NORUEGA
KIEL • COPENHAGA • HELLESYLT • GEIRANGER • ALESUND • FLAM • HAMBURGO
1º DIA LISBOA OU PORTO / HAMBURGO / KIEL
(ALEMANHA) – INÍCIO DO CRUZEIRO ÀS 19:00

Comparência no respetivo aeroporto 120 minutos antes da
partida. Formalidades de embarque e partida, em voo regular
da TAP Air Portugal, com destino a Hamburgo. À chegada,
formalidades de desembarque assistidas e partida para Kiel.
Chegada e embarque no MSC MERAVIGLIA, assistido pelo
guia Nortravel que acompanha todo o cruzeiro. Instalação
nos respetivos camarotes. Jantar e noite a bordo. Aproveite para um primeiro contacto com este agradável “resort”
flutuante.

2º DIA CRUZEIRO – COPENHAGA (DINAMARCA)
– DAS 09:00 ÀS 18:00

Pensão completa a bordo – guia privativo.
Este dia será dedicado a conhecer esta bela e bem conservada cidade, cujo porto típico e movimentado é símbolo da sua
importância económica. Início da visita panorâmica da capital
da Dinamarca, com guia local. Destacamos a Praça da Câmara Municipal, o Tivoli – o parque de diversões mais antigo do
mundo, os Palácios de Christianborg e Amalienborg, a Pequena Sereia e o Nyhavn, antigo bairro de pescadores onde viveu
o genial escritor Hans Christian Andersen. Noite a bordo.

3º DIA CRUZEIRO – NAVEGAÇÃO

Pensão completa a bordo – guia privativo.
Tempo para tirar o máximo partido do seu cruzeiro. O MSC
MERAVIGLIA é um navio moderno, dinâmico, mas também
charmoso. Possui ao seu dispor diversos equipamentos e infraestruturas de caráter lúdico e de bem-estar. Jogue uma
partida de minigolfe ou ténis, relaxe numa aula de ioga ou
faça uma sauna ou “solarium”. Aproveite para dar um mergulho na piscina, tentar a sorte no casino, participar numa das
muitas atividades que a equipa de animação preparou para si
ou simplesmente conversar com familiares e amigos, no ambiente que só um cruzeiro oferece. Acima de tudo desfrute e
relaxe. Noite a bordo.

4º DIA CRUZEIRO – HELLESYLT / GEIRANGER
(NORUEGA) – DAS 07:00 ÀS 19:00

Pensão completa a bordo – guia privativo.
Finalmente, chegamos a um dos mais famosos e ao mais espetacular dos ﬁordes da Noruega, o Fiorde de Geiranger. A
localidade do mesmo nome situa-se a 100 km para o interior
da terra firme, que o MSC MERAVIGLIA percorre por entre
paisagens fantásticas, principalmente a partir de Hellesylt.
Em Geiranger, saída de autocarro por estradas de montanha
até ao topo do Monte Dalsnibba, que se situa a 1500 metros
acima do nível do mar e, prepare-se para se deslumbrar com
o magnífico cenário de montanhas, glaciares e lagos. Noite
a bordo.

5º DIA CRUZEIRO – ALESUND (NORUEGA) – DAS
7:00 ÀS 16:00

Pensão completa a bordo – guia privativo.
A cidade de Alesund, capital da pesca do bacalhau, foi fundada
em 1793 e é hoje um dos portos marítimos mais importantes
da Noruega. A cidade renasceu, como uma Fénix, das cinzas

MSC MERAVIGLIA
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de um incêndio que a destruiu em 1904 e possui um dos
núcleos urbanos mais homogéneos de arquitetura arte nova.
O nosso guia privativo terá muito prazer em acompanhar os
nossos clientes até ao centro da cidade. Tempo livre para visita individual ou compras. Regresso ao navio. Noite a bordo.

6º DIA CRUZEIRO – FLAM (NORUEGA) – DAS
07:00 ÀS 18:00

Pensão completa a bordo – guia privativo.
Após desembarque partimos para visita incluída deste impressionante destino. Seguimos em direção a Tvindefossen,
uma gigantesca cascata de 152 m de altura. De Voss a Myrdal
o caminho-de-ferro substitui o asfalto, mas o estado de êxtase atinge-se a bordo do comboio de Flam onde, uma atrás
da outra, se sucedem as paisagens de cortar a respiração.
De tarde, aproveite o tempo livre em Flam para respirar a
tranquilidade do verde e azul deste pequeno local encerrado
entre as montanhas e o Fiorde dos Sonhos. Noite a bordo.

7º DIA NAVEGAÇÃO

Pensão completa a bordo – guia privativo.
Tempo para tirar o máximo partido do seu cruzeiro agora que
se sente em casa, não apenas porque o conhece melhor, mas
também pelo facto de, seguramente, ter tido oportunidade
de estabelecer novos contactos, que esperamos possam
evoluir para novas amizades. Noite a bordo.

8º DIA FIM DO CRUZEIRO – KIEL / HAMBURGO

Pequeno-almoço a bordo. Chegada a Kiel prevista às 9h00.
Desembarque assistido pelo guia privativo Nortravel e transporte para Hamburgo. Chegada e, acompanhados por guia
local, visita panorâmica desta bela cidade, localizada nas margens do Elba e famosa pela sua vida noturna. Durante a visita
terá oportunidade de ver o importante porto de Hamburgo;
o edifício do antigo Armazém do Porto que hoje alberga vários importantes museus da cidade; a igreja de St. Michaelis,
o Schaarmarkt, pequeno e pitoresco mercado; a Câmara Municipal; a Alster Arcades, famosa zona de requintadas lojas,
galerias e charmosos restaurantes; a Igreja de St. Petri e o
Bairro de St. Pauli. Transporte ao Hotel Europäischer Hof
****, ou similar. Alojamento.

9º DIA HAMBURGO / LISBOA OU PORTO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar partida para o aeroporto. Formalidade de embarque e partida
em voo regular da TAP Air Portugal com destino a Lisboa ou
Porto. Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM.

O diferencial deste circuito
•
•

•

•

Alojamento em camarote CLASSE FANTÁSTICA.
Visitas em COPENHAGA, GEIRANGER, FLAM
(com comboio) e HAMBURGO.
Subida ao MONTE DALSNIBBA, para uma vista
deslumbrante sobre o fiorde de Geiranger.
Passeio no comboio de FLAM.

PARTIDAs GARANTIDAs
cruzeiro MSC MERAVIGLIA

9

5

13

DIAS

VISITAS

8

REFEIÇÕES p.a.buffet

HELLESYLT
ALESUND GEIRANGER
FLAM

DATAS DE PARTIDA garantidaS
maio

23

junho

6 20

JULHO

4 18

AGOSTO

1 15 29

KIEL
HAMBURGO

COPENHAGA

PREÇO POR PESSOA
COM VOOS, GUIA PRIVATIVO A BORDO, 1 NOITE DE ALOJAMENTO EM HAMBURGO, TRANSFERES E 5 VISITAS INCLUÍDAS
ALESUND

Datas de
Partida

Tipo de
Camarote

Duplo

Individ.

INTERIOR

€ 2.125

€ 2.825

23Mai + 6Jun EXTERIOR

€ 2.285

€ 3.165

VARANDA

€ 2.455

€ 3.495

INTERIOR

€ 2.215

€ 2.995

EXTERIOR

€ 2.445

€ 3.475

VARANDA

€ 2.675

€ 3.945

INTERIOR

€ 2.295

€ 3.195

4Jul + 29Ago EXTERIOR

€ 2.545

€ 3.675

VARANDA

€ 2.745

€ 3.995

20Jun

INTERIOR

€ 2.395

€ 3.315

18Jul + 1Ago EXTERIOR

€ 2.625

€ 3.785

VARANDA

€ 2.725

€ 3.985

INTERIOR

€ 2.425

€ 3.395

EXTERIOR

€ 2.665

€ 3.855

VARANDA

€ 2.815

€ 4 175

15Ago

3ª e 4ª Pessoa
Adulto

3ª e 4ª Pessoa
Jovens 12-17 anos

3ª e 4ª Pessoa
Crianças
2-11 anos

€ 1.395

€ 1.195

€ 1.715

€ 1.235

€ 1.755

€ 1.795

€ 1.895

€ 1.925

€ 1.945

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 165 (saída de Lisboa) e taxas portuárias de € 200.
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração.
HAMBURGO

SUPLEMENTOS

O PREÇO INCLUI

Taxas de aviação saída do Porto € 25

•

OUTRAS INFORMAÇÕES
•

IMPORTANTE

•

Todos os passeios envolvem percursos a pé, como tal não são
aconselháveis a pessoas com dificuldades de locomoção / cadeira
de rodas.

•
•

PACOTES DE BEBIDAS

Consulte-nos

•

TAXAS

•

Os clientes terão ainda de pagar uma taxa de 15% sobre todas as
bebidas compradas a bordo.

DOCUMENTO DE VIAGEM para cidadãos Portugueses

•

Passaporte com validade mínima de 6 meses para além do final
da viagem.

•

MAPA DO NAVIO

•

Consulte por favor o nosso website www.nortravel.pt

cruzeiro

exclusivo
NORTRAVEL

CLASSE

CAMAROTE

•
•

Passagem aérea, classe económica, para os percursos indicados em
voos da TAP Air Portugal, com direito ao transporte de 1 peça de
bagagem até 23 kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Acompanhamento por experiente guia Nortravel, durante todo o
cruzeiro;
Estada de 1 noite em Hamburgo, em regime de alojamento e pequeno-almoço;
Transporte em moderno autocarro de turismo para os percursos
indicados no itinerário;
Cruzeiro de 7 noites em regime de pensão completa a bordo (bebidas não incluídas);
Visitas panorâmicas com guias locais de língua portuguesa ou espanhola (mediante disponibilidade), exclusivas para grupo Nortravel
em Copenhaga, Geiranger, Flam e Hamburgo;
Em Alesund acompanhamento do guia Nortravel aos locais de maior
interesse;
Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
Taxas portuárias € 200;
Taxas de aviação - € 165 (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 130

O PREÇO não INCLUI
Gratificações

FANTÁSTICA

COPENHAGA

cruzeiros

Nortravel Operador de Confiança
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EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO A BORDO

CRUZEIRO NO BÁLTICO
ALEMANHA, DINAMARCA,
FINLÂNDIA, RÚSSIA E ESTÓNIA

KIEL • COPENHAGA • HELSÍNQUIA • S.PETERSBURGO • TALLIN • HAMBURGO
1º DIA LISBOA OU PORTO / HAMBURGO / KIEL
(ALEMANHA) – INÍCIO DO CRUZEIRO ÀS 19:00

Comparência no respetivo aeroporto 120 minutos antes da
partida. Formalidades de embarque e partida, em voo regular
da TAP Air Portugal, com destino a Hamburgo. À chegada,
formalidades de desembarque assistidas e partida para Kiel.
Chegada e embarque no MSC MERAVIGLIA, assistido pelo
guia Nortravel que acompanha todo o cruzeiro. Instalação
nos respetivos camarotes. Jantar e noite a bordo. Aproveite para um primeiro contacto com este agradável “resort”
flutuante.

2º DIA CRUZEIRO – COPENHAGA (DINAMARCA)
– DAS 08:00 ÀS 18:00

Pensão completa a bordo – guia privativo.
Este dia será dedicado a conhecer esta bela e bem conservada cidade, cujo porto típico e movimentado é símbolo da sua
importância económica. Início da visita panorâmica da capital
da Dinamarca, com guia local. Destacamos a Praça da Câmara Municipal, o Tivoli – o parque de diversões mais antigo do
mundo, os Palácios de Christianborg e Amalienborg, a Pequena Sereia e o Nyhavn, antigo bairro de pescadores onde viveu
o genial escritor Hans Christian Andersen. Noite a bordo.

3º DIA CRUZEIRO – NAVEGAÇÃO

Pensão completa a bordo – guia privativo.
Tempo para tirar o máximo partido do seu cruzeiro. O MSC
MERAVIGLIA é um navio moderno, dinâmico, mas também
charmoso. Possui ao seu dispor diversos equipamentos e infraestruturas de caráter lúdico e de bem-estar. Jogue uma
partida de minigolfe ou ténis, relaxe numa aula de ioga ou
faça uma sauna ou “solarium”. Aproveite para dar um mergulho na piscina, tentar a sorte no casino, participar numa das
muitas atividades que a equipa de animação preparou para si
ou simplesmente conversar com familiares e amigos, no ambiente que só um cruzeiro oferece. Acima de tudo desfrute e
relaxe. Noite a bordo.

4º DIA CRUZEIRO – HELSÍNQUIA (FINLÂNDIA) –
DAS 12:00 ÀS 18:00

Pensão completa a bordo – guia privativo.
Após desembarque, partida para visita panorâmica incluída,
desta que é conhecida como a “Cidade Branca do Norte”,
devido à cor dos inúmeros edifícios em granito. Este passeio
levar-nos-á pela praça do Mercado, pela praça do Senado e
por Mannerheim, a principal avenida de Helsínquia. Teremos
oportunidade de passar pela sede do Parlamento, pelo Museu Nacional, pelo centro de eventos Finlândia Hall e pelo
Estádio Olímpico. Regresso ao navio. Noite a bordo.

maravilhosa cidade. Da visita faz parte o Forte de S. Pedro e
S. Paulo. Deixe-se envolver pela arte numa visita ao Museu
Hermitage (entrada e visita guiada incluídas), um dos museus mais famosos do mundo, com uma coleção de mais de
3 milhões de obras de arte. Noite a bordo.

6º DIA CRUZEIRO – TALLIN (ESTÓNIA) – DAS
09:00 ÀS 18:00

Pensão completa a bordo – guia privativo.
A capital da Estónia é considerada uma das mais belas e acolhedoras do Báltico. A grande beleza de Tallin deve-se, quer
à variedade e riqueza dos seus monumentos, quer aos cuidados e minuciosos restauros a que foi sujeita toda a parte
antiga, sem esquecer o envolvimento da população, patente
na manutenção das tradições culturais que quase nos transportam à Idade Média e aos tempos áureos da Liga Hanseática. O guia Nortravel terá muito prazer em levar os nossos
passageiros por um agradável passeio a pé até ao centro da
cidade. Tempo livre. Noite a bordo.

7º DIA CRUZEIRO – NAVEGAÇÃO

Pensão completa a bordo – guia privativo.
Tempo para tirar o máximo partido do seu cruzeiro agora que
se sente em casa, não apenas porque o conhece melhor, mas
também pelo facto de, seguramente, ter tido oportunidade
de estabelecer novos contactos, que esperamos possam
evoluir para novas amizades. Noite a bordo.

8º DIA FIM DO CRUZEIRO – KIEL / HAMBURGO

Pequeno-almoço a bordo. Chegada a Kiel prevista às 7h00.
Desembarque assistido pelo guia privativo Nortravel e transporte para Hamburgo. Chegada e, acompanhados por guia
local, visita panorâmica desta bela cidade, localizada nas margens do Elba e famosa pela sua vida noturna. Durante a visita
terá oportunidade de ver o importante porto de Hamburgo;
o edifício do antigo Armazém do Porto que hoje alberga vários importantes museus da cidade; a igreja de St. Michaelis,
o Schaarmarkt, pequeno e pitoresco mercado; a Câmara Municipal; a Alster Arcades, famosa zona de requintadas lojas,
galerias e charmosos restaurantes; a Igreja de St. Petri e o
Bairro de St. Pauli. Transporte ao Hotel Europäischer Hof
****, ou similar. Alojamento.

9º DIA HAMBURGO / LISBOA OU PORTO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar partida para o aeroporto. Formalidade de embarque e partida
em voo regular da TAP Air Portugal com destino a Lisboa ou
Porto. Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM.

O diferencial deste circuito

5º DIA CRUZEIRO – SÃO PETERSBURGO
(RÚSSIA) – DAS 07:00 ÀS 21:00

Pensão completa a bordo – guia privativo.
S. Petersburgo, cidade com pouco mais de 300 anos, oferece um lindo cenário cravejado de palácios e onde o rio Neva
desempenha um papel fundamental. Após desembarque
partida para visita panorâmica incluída, com guia local desta

MSC MERAVIGLIA
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•
•

Alojamento em camarote CLASSE FANTÁSTICA.
Visitas em COPENHAGA, HELSÍNQUIA, S.
PETERSBURGO (com Hermitage), TALLIN e
HAMBURGO.

PARTIDAs GARANTIDAs
cruzeiro MSC MERAVIGLIA

9

5

13

DIAS

VISITAS

8

REFEIÇÕES p.a.buffet

S. PETERSBURGO
HELSÍNQUIA
TALLIN

DATAS DE PARTIDA garantidaS

COPENHAGA

2 16 30

maio
junho

13 27

JULHO

11 25

AGOSTO

8 22

KIEL
HAMBURGO

PREÇO POR PESSOA
COM VOOS, GUIA PRIVATIVO A BORDO, 1 NOITE DE ALOJAMENTO EM HAMBURGO, TRANSFERES E 5 VISITAS INCLUÍDAS
TALLIN

Datas de
Partida

Tipo de
Camarote

Duplo

Individ.

INTERIOR
2, 16 e 30Mai
EXTERIOR
+ 13Jun
VARANDA

€ 1.945

€ 2.695

€ 2.145

€ 2.995

€ 2.295

€ 3.295

INTERIOR

€ 2.065

€ 2.815

EXTERIOR

€ 2.295

€ 3.285

VARANDA

€ 2.455

€ 3.595

INTERIOR

€ 2.195

€ 3.025

EXTERIOR

€ 2.425

€ 3.495

VARANDA

€ 2.595

€ 3.825

INTERIOR

€ 2.275

€ 3.185

EXTERIOR

€ 2.485

€ 3.625

VARANDA

€ 2.635

€ 3.895

27Jun

11 e 25Jul

8 e 22Ago

3ª e 4ª Pessoa
Adulto

3ª e 4ª Pessoa
Jovens 12-17 anos

3ª e 4ª Pessoa
Crianças
2-11 anos

€ 1.295

€ 1.095

€ 1.595

€ 1.135

€ 1.645

€ 1.675

€ 1.765

€ 1.815

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 165 (saída de Lisboa) e taxas portuárias de € 200.
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração.

S.PETERSBURGO

SUPLEMENTOS

O PREÇO INCLUI

Taxas de aviação saída do Porto € 25

•

OUTRAS INFORMAÇÕES

•

IMPORTANTE

•

Todos os passeios envolvem percursos a pé, como tal não são
aconselháveis a pessoas com dificuldades de locomoção / cadeiras de rodas.

•

PACOTES DE BEBIDAS

•
•

Consulte-nos
•

TAXAS
Os clientes terão ainda de pagar uma taxa de 15% sobre todas as
bebidas compradas a bordo.

•

DOCUMENTO DE VIAGEM para cidadãos Portugueses

•

Passaporte com validade mínima de 6 meses para além do final
da viagem.

•

MAPA DO NAVIO

exclusivo
NORTRAVEL

•

* Seguros complementares pág. 130

Consulte por favor o nosso website www.nortravel.pt

cruzeiro

•

Passagem aérea, classe económica, para os percursos indicados em
voos da TAP Air Portugal, com direito ao transporte de 1 peça de
bagagem até 23 kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Acompanhamento por experiente guia Nortravel, durante todo o
cruzeiro;
Estada de 1 noite em Hamburgo, em regime de alojamento e pequeno-almoço;
Transporte em moderno autocarro de turismo para os percursos
indicados no itinerário;
Cruzeiro de 7 noites em regime de pensão completa a bordo (bebidas não incluídas);
Visitas panorâmicas com guias locais de língua portuguesa ou espanhola (mediante disponibilidade), exclusivas para grupo Nortravel
em Copenhaga, Helsínquia, S. Petersburgo e Hamburgo;
Em Tallin acompanhamento do guia Nortravel aos locais de maior
interesse;
Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
Taxas de cidade, de turismo, serviço e IVA;
Taxas portuárias € 200;
Taxas de aviação - € 165 (saída de Lisboa).

O PREÇO não INCLUI
Gratificações

CLASSE

CAMAROTE
FANTÁSTICA

HELSÍNQUIA

cruzeiros

Nortravel Operador de Confiança
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ASSISTENTE PRIVATIVO A BORDO

CRUZEIRO NA ISLÂNDIA
HAMBURGO • INVERGORDON • REYKJAVIK • ISAFJORDUR • AKUREYRI • KIRKWALL
1º DIA LISBOA OU PORTO / HAMBURGO – INÍCIO
DO CRUZEIRO ÀS 22:00

Comparência no respetivo aeroporto 120 minutos antes da
partida. Formalidades de embarque e partida, em voo regular da TAP Air Portugal, com destino a Hamburgo. À chegada,
transfere acompanhado pelo assistente Nortravel para o porto de Hamburgo. Chegada e embarque no MSC PREZIOSA,
assistido pelo assistente Nortravel que acompanha todo o
cruzeiro. Instalação nos respetivos camarotes. Jantar e noite
a bordo.

2º DIA CRUZEIRO – NAVEGAÇÃO

Pensão completa a bordo – assistente Nortravel.
Tempo para conhecer melhor o seu navio MSC PREZIOSA e
desfrutar de todos os equipamentos e infraestruturas de caráter lúdico e de bem-estar à sua disposição. Noite a bordo.

3º DIA CRUZEIRO – INVERGORDON (REINO
UNIDO) – DAS 07:00 ÀS 18:00

Pensão completa a bordo – assistente Nortravel.
A escala de hoje leva-nos ao lago mais famoso da Escócia, o
Lago Ness, e ao pitoresco Castelo de Urquhart. O Lago Ness é
um grande lago, profundo e de água doce, que se estende por
aproximadamente 37 quilómetros a sudoeste de Inverness. É
mundialmente conhecido por alegadas aparições da criatura
conhecida como Monstro do Lago Ness, também chamada
carinhosamente como “Nessie”. Prosseguimos até ao Castelo
Urquhart, do século XIV, pelas ruínas localizadas na margem do
lago. Aprecie a fantástica paisagem que é sem dúvida um dos
lugares mais cénicos da Escócia. Continuamos até Inverness
a “capital das Terras Altas”, para um pequeno passeio panorâmico de autocarro. Regresso a Invergordon. Noite a bordo.

4º DIA CRUZEIRO – NAVEGAÇÃO

Pensão completa a bordo – assistente Nortravel.
Tempo para tirar o máximo partido do seu cruzeiro. O MSC
PREZIOSA é um navio moderno, dinâmico, mas também charmoso. Jogue uma partida de minigolfe ou ténis, relaxe numa
aula de ioga ou faça uma sauna ou “solarium”. Aproveite para
dar um mergulho na piscina, tentar a sorte no casino, participar numa das muitas atividades que a equipa de animação
preparou para si ou simplesmente conversar com familiares
e amigos, no ambiente que só um cruzeiro oferece. Acima de
tudo desfrute e relaxe. Noite a bordo.

5º DIA CRUZEIRO – REYKJAVIK (ISLÂNDIA) – DAS
10:00 ÀS 23:59

Pensão completa a bordo – assistente Nortravel.
Reykjavík, a capital da Islândia, é também a capital mais setentrional do mundo, situada muito próximo do círculo polar ártico numa zona rica em geiseres. No inverno, os dias duram cerca de quatro horas e no verão as noites não existem. Iniciamos
a visita pelo Museu Folclórico de Arbaer, onde poderemos
apreciar a recriação da velha Câmara de Reykjavík, reconstituída no seu estilo original, uma igreja tradicional rural, casas
históricas de Reykjavik e de outras partes da Islândia, edifícios
e igreja de turfa, numa exposição da vida islandesa. De seguida, visitamos o restaurante giratório “Pearl” onde poderemos
desfrutar de uma bonita vista panorâmica sobre a cidade no
miradouro construído por cima de tanques geotermais, de
armazenamento de água quente. Além da vista, a própria
construção do restaurante e sua cúpula com painéis de vidro
espelhado e estrutura oca de aço é bastante interessante. De
seguida, faremos uma breve caminhada pelo centro histórico
para admirar as casas de madeira coloridas e as belas ruas estreitas de Reykjavik. Regresso ao navio e tempo livre para usufruir de todas as comodidades da vida a bordo. Noite a bordo.

6º DIA CRUZEIRO – REYKJAVIK (ISLÂNDIA) – DAS
00:01 ÀS 18:00

Pensão completa a bordo – assistente Nortravel.
Tempo livre para visitas de gosto pessoal ou, se preferir, para
descansar e divertir-se nas inúmeras atividades lúdicas ao seu
dispor no navio. Noite a bordo.
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7º DIA CRUZEIRO – ISAFJORDUR (ISLÂNDIA) – DAS
07:00 ÀS 19:00

Pensão completa a bordo – assistente Nortravel.
A escala de hoje leva-nos a conhecer Isafjordur, a principal cidade da península situada a Noroeste da Islândia e o coração
desta região. Rodeada de montanhas e por natureza selvagem,
a cidade tem uma atmosfera bastante cosmopolita e é conhecida pela sua rica oferta cultural com grande tradição histórica
na música e artes. Saímos do porto e, a caminho de Isafjordur,
passamos pelo vilarejo de Bolungarvik, localizado numa pitoresca baía rodeada de montanhas, onde visitaremos a igreja
e Museu Osvor. Continuamos o passeio panorâmico, através
de magníficas paisagens do fiorde, até ao centro da cidade de
Isafjordur onde poderemos apreciar, na parte mais antiga da
cidade, as casas do século XVIII que testemunham a importância de Isafjordur como um dos principais centros de comércio
da Islândia naqueles tempos. Visitamos o Museu Marítimo,
estabelecido numa das casas mais antigas do país, onde poderemos saborear um lanche típico com schnapps (um tipo de
aguardente) e peixe seco. Noite a bordo.

8º DIA CRUZEIRO – AKUREYRI (ISLÂNDIA) – DAS
07:00 ÀS 18:00

Pensão completa a bordo – assistente Nortravel.
Após desembarque, partida para visita panorâmica para descobrirmos os encantos de Akureyri, localizada no norte da
Islândia, na margem do fiorde Eyjafjörðu, cujas montanhas
majestosas emolduram a cidade. A visita leva-nos a conhecer
as belíssimas “Cataratas dos Deuses”, com os seus impressionantes 12 metros de altura, os Jardins Botânicos, que nos deslumbram com a imensa variedade de flora de todo o mundo,
onde se contam 6000 exemplares dos quais cerca de 400 são
nativos, e um passeio pela encantadora cidade. Noite a bordo.

9º DIA CRUZEIRO – NAVEGAÇÃO

Pensão completa a bordo – assistente Nortravel.
Tempo inteiramente livre para tirar o máximo partido do seu
cruzeiro agora que se sente em casa, não apenas porque o
conhece melhor, mas também pelo facto de, seguramente,
ter tido oportunidade de estabelecer novos contactos, que esperamos possam evoluir para novas amizades. Noite a bordo.

10º DIA CRUZEIRO – KIRKWALL (ESCÓCIA) – DAS
08:00 ÀS 20:00

Pensão completa a bordo – assistente Nortravel.
A escala de hoje permitirá conhecer a principal cidade e capital
das Ilhas Orkney, Kirkwall, a norte da Escócia. Da visita panorâmica a pé, destacamos a magnífica Catedral1 de arenito de St.
Magnus, do século XII, fundada em memória de Magnus Erlendsson, conde de Orkney e conhecida localmente como “A
Luz do Norte”. Prosseguimos o passeio pelas pequenas ruas
da cidade, bem preservadas ao longo dos séculos, até às ruínas
do Palácio do Bispo e às ruínas do Palácio do Conde, um dos
edifícios mais imponentes da Escócia na era Renascentista. A
visita termina nos Jardins da Tankerness House, onde teremos
tempo livre para visitar o museu ou desfrutar da cidade. Noite
a bordo.
A visita à Catedral poderá ser cancelada sem aviso prévio para celebrações ou motivos religiosos. Aconselhamos o uso de roupas adequadas
para visita a locais de importância religiosa.
1

11º DIA CRUZEIRO – NAVEGAÇÃO

Pensão completa a bordo – assistente Nortravel.
Tempo livre para usufruir dos serviços, atividades e equipamentos a bordo deste fantástico resort flutuante. Noite a
bordo.

12º DIA FIM DO CRUZEIRO – HAMBURGO /
LISBOA OU PORTO

Chegada a Hamburgo prevista para as 06h00. Desembarque
e transfere para o aeroporto de Hamburgo. Formalidades de
embarque e partida em voo regular da TAP Air Portugal com
destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao aeroporto de destino.
FIM DA VIAGEM.

PARTIDAs GARANTIDAs
cruzeiroS MSC PREZIOSA

12

5

DIAS

VISITAS

21

10

ISAFJORDUR

REFEIÇÕES p.a.buffet

AKUREYRI
REYKJAVIK

DATAS DE PARTIDA garantidaS
MSC PREZIOSA
JUNHO

4

JULHO

24

AGOSTO

18

KIRKWALL
INVERGORDON

A partida de 18Ago terá 13 dias/12 noites, com escalas em Lerwick
(Ilhas Shetland/Reino Unido), Reykjavik (Islândia), Isafjordur (Islândia), Akureyri (Islândia), Invergordon (Reino Unido), e South
Queensferry (Edimburgo/Reino Unido). Consulte itinerário detalhado em www.nortravel.pt

HAMBURGO

PREÇO POR PESSOA
COM VOOS, ASSISTENTE PRIVATIVO A BORDO, TRANSFERES E 5 VISITAS INCLUÍDAS
REYKJAVIK

Datas de
Partida

Tipo de
Camarote

Duplo

Individ.

INTERIOR

€ 2.265

€ 3.225

4Jun

EXTERIOR

€ 2.575

€ 3.845

VARANDA

€ 2.915

€ 4.525

24Jul

18Ago

INTERIOR

€ 2.625

€ 3.895

EXTERIOR

€ 2.965

€ 4.575

VARANDA

€ 3.285

€ 5.225

INTERIOR

€ 2.965

€ 4.445

EXTERIOR

€ 3.385

€ 5.275

VARANDA

€ 3.745

€ 5.995

3ª e 4ª Pessoa
Adulto

3ª e 4ª Pessoa
Jovens 12-17 anos

3ª e 4ª Pessoa
Crianças
2-11.anos

€ 1.795

€ 1.295

€ 1.265

€ 2.015

€ 1.635

€ 1.295

€ 2.265

€ 1.775

€ 1.435

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 165 (saída de Lisboa) e taxas portuárias de € 220.
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração.

SUPLEMENTOS

O PREÇO INCLUI

Taxas de aviação saída do Porto € 25

•

OUTRAS INFORMAÇÕES
IMPORTANTE

Todos os passeios envolvem percursos a pé, como tal não são
aconselháveis a pessoas com dificuldades de locomoção /cadeiras de rodas.
AKUREYRI

PACOTES DE BEBIDAS

Consulte-nos

•
•
•
•
•

TAXAS

Os clientes terão ainda de pagar uma taxa de 15% sobre todas as
bebidas compradas a bordo.

DOCUMENTO DE VIAGEM para cidadãos Portugueses

Passaporte com validade mínima de 6 meses para além do final
da viagem.

MAPA DO NAVIO

Consulte por favor o nosso website www.nortravel.pt

•
•
•
•

Passagem aérea, classe económica, para os percursos indicados em
voos da TAP Air Portugal, com direito ao transporte de 1 peça de
bagagem até 23 kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Acompanhamento por um assistente Nortravel, durante todo o
cruzeiro;
Transferes aeroporto / Porto de Hamburgo e Porto/ Aeroporto de
Hamburgo;
Cruzeiro de 11 ou 12 noites em regime de pensão completa a bordo
(bebidas não incluídas);
Visitas panorâmicas em tour regular com guias locais de língua espanhola ou inglesa (mediante disponibilidade), em Invergordon,
Reykjavik, Isafjordur, Akureyri e Kirkwall;
Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
Taxas de turismo, serviço e IVA;
Taxas portuárias € 220;
Taxas de aviação - € 165 (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 130

O PREÇO não INCLUI
Gratificações

O diferencial deste circuito
•
•

•
•

•

•

ISAFJORDUR

cruzeiros

Alojamento em camarote CLASSE FANTÁSTICA.
Visita de KIRKWALL, a cidade mais setentrional da
Escócia, nas ilhas Orkney.
Visita das “Cataratas dos Deuses” em AKUREYRI.

cruzeiro

CLASSE

NORTRAVEL

FANTÁSTICA

exclusivo CAMAROTE

Visita do Museu Marítimo de ISAFJORDUR, com
lanche típico islandês.
Visita do Museu Folclórico de Arbaer em
REYKJAVIK.
Visita do castelo de Urquhart nas margens do lago
Ness NA ESCÓCIA.
Nortravel Operador de Confiança
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GRANDES
VIAGENS

brasil

aturais,
praias paradisíacas, belezas n
íveis!
ec
qu
es
in
s
re
bo
sa
e
s
te
en
qu
ritmos

Circuitos

BRASIL ESSENCIAL
O MELHOR DO BRASIL
BRASIL Cultura e Praia
ROTA DO OURO
IS
DE BÚZIOS E ANGRA DOS RE
RIO DE JANEIRO E PRAIAS

ra a sua viagem!
um vasto leque de opções pa

veja as inúmeras
Consulte em nortravel.pt e
ra lhe oferecer neste
possibilidades que temos pa
destino de sonho!

Estadia e combinados

o / Aquiraz

CEARÁ Fortaleza / Cumbuc
tal / Pipa
RIO GRANDE DO NORTE Na
de Galinhas / Cabo
PERNAMBUCO Recife / Porto

de Santo Agostinho
i
ALAGOAS Maceió / Maragog
rte / Guarajuba /
BAHIA Salvador / Praia do Fo
Costa do Sauípe
eiro / Búzios / Angra
RIO DE JANEIRO Rio de Jan
dos Reis
a
... e mais opções sob consult

SIGA-NOS

nortravel.pt

Guia local em Português

CONTRASTES DE CUBA

HAVANA • PINAR DEL RIO • CIENFUEGOS • TRINIDAD • SANTA CLARA • VARADERO • CAYO BLANCO (OPCIONAL)
1º DIA LISBOA / VARADERO / HAVANA (120 KM)

Comparência no Aeroporto de Lisboa 3 horas antes da hora
da partida. Formalidade de embarque e saída em voo especial da Orbest, com destino a Varadero. Refeições a bordo.
Chegada, desembarque e formalidades de entrada em Cuba.
Transporte para a capital, Havana. Alojamento no Hotel NH
Capri ****, ou similar. Será servido um snack frio à chegada.

2º DIA HAVANA

Pequeno-almoço no hotel. Início da visita da “Havana Colonial”, declarada pela UNESCO Património Cultural e da Humanidade. Passeio a pé pelo centro da cidade velha, onde
poderemos apreciar vários edifícios contruídos pelos espanhóis entre os séculos XVI e XIX. Passaremos pela Praça São
Francisco, Praça Velha, “Calle Mercaderes”, pelo Hotel Ambos Mundos onde viveu o escritor norte-americano Ernest
Hemingway, Praça de Armas, o Capitólio, o bar-restaurante
“El Floridita”, instituição que a par da “La Bodeguita del Medio”, são pontos de paragem obrigatórios para quem visita a
cidade. Almoço em restaurante local. Continuação da visita,
com passagem pela Universidade de Havana que foi fundada
em 1728 por monges dominicanos da Ordem dos Pregadores. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

3º DIA HAVANA – PINAR DEL RIO – HAVANA
(350 KM)

Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção ao Vale Viñales,
na província de Pinar del Rio. Esta é uma região conhecida pelas plantações de tabaco, com uma paisagem luxuriante, de
montes verdes que se perdem de vista e é Património Mundial da UNESCO desde 1999. Paragem numa aldeia para podermos visitar uma plantação de tabaco, para vermos a forma como é seco o tabaco e como se produzem os charutos.
De seguida, visitamos um antigo local onde habitaram indígenas, a “Cueva del Indio”, descoberta em 1920. Fazemos um
passeio de barco dentro da gruta, onde podemos apreciar
vestígios arqueológicos e formações geológicas. Após a visita
iremos almoçar num restaurante único, situado ao lado do
Mural da Pré-História que ocupa cerca de 120 metros. Este
mural feito por artistas locais representa a teoria da evolução
e demorou 4 anos a ser finalizado. Na viagem de regresso
para Havana, breve paragem no Miradouro “Los Jasmines”
onde podemos desfrutar de uma vista única do vale. Chegada
a Havana. Jantar e alojamento no hotel.

4º DIA HAVANA / CIENFUEGOS (240 KM)

Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção a Cienfuegos,
cidade conhecida como a “Perla del Sur”. A cidade, considerada como o coração francês dentro de Cuba, está localizada
sobre a baía de Cienfuegos, uma das mais bonitas baías de
Cuba. A cidade foi colonizada por franceses, a partir de 1819,
e muitos dos seus edifícios têm uma arquitetura de influência
europeia. Da visita destacamos, o Parque José Martí, bem no
centro histórico da cidade, a antiga “Plaza de Armas”, visita
do Teatro Terry e passeio pela baía da cidade. O almoço está
incluído em restaurante local durante a visita. Jantar e alojamento no Hotel La Unión **** ou no Hotel Meliá San
Carlos ****, ou similar.

Podemos apreciar as ruas empedradas com as lindíssimas
fachadas de estilo colonial e igrejas monumentais sumptuosamente ornamentadas. Visitamos a “Plaza Mayor”, o Museu
Romântico, a Igreja da Santíssima Trindade, o famoso Bar
da Canchánchara, uma bebida típica da região que consiste
numa mistura de rum, mel, água e limão. Almoço em restaurante local. A Torre Manaca-Iznaga (45m altura) encontra-se
numa antiga plantação de açúcar localizada a cerca de 15 km
da cidade de Trinidad. No Valle de los Ingenios (Vale dos Moinhos de Açúcar) estão as antigas fazendas que no final do
século XVIII se dedicavam à plantação de cana, destinada aos
engenhos produtores de açúcar na região. Visitamos as ruínas do engenho de San Isidro de los Destiladeros. Regresso a
Cienfuegos. Jantar e alojamento no hotel.

6º DIA CIENFUEGOS / SANTA CLARA /
VARADERO (300 KM)

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a indicar localmente,
partida para Santa Clara, a cidade de Che Guevara. Foi aqui
que aconteceu uma das mais importantes vitórias contra o
ditador Fulgencio Batista, a batalha de Santa Clara, quando
Che Guevara e seus homens venceram o exército do regime.
A história do próprio Che também é contada nesta cidade,
num Mausoléu onde se encontram os seus restos mortais.
Objetos dos militares e dos revolucionários, armas, munições, fardas e outros pertences podem ser vistos no museu,
que se encontra distribuído em vagões do comboio, no local
onde decorreu o combate. Almoço em restaurante local. Em
hora a indicar, partida para Varadero. Chegada e alojamento
em regime de tudo incluído no Hotel Sol Palmeras ****,
ou similar.

7º DIA VARADERO (PASSEIO OPCIONAL DE
CATAMARAN A CAYO BLANCO)

Pequeno-almoço no hotel. Estadia no hotel em regime de
tudo incluído. Neste dia poderá optar opcionalmente por
efetuar um passeio em catamaran até à ilha de Cayo Blanco
ou passar o dia a usufruir da praia e das infraestruturas do hotel. No passeio de barco poderá apreciar várias formações de
corais, praticar mergulho e interagir com golfinhos. Será servido um almoço na praia. Regresso a Varadero. Alojamento.

8º DIA VARADERO / LISBOA

Pequeno-almoço no hotel. Manhã e parte da tarde livres.
Almoço no hotel. Em hora a indicar localmente, transporte
ao Aeroporto de Varadero para formalidades de embarque.
Partida em voo especial da companhia Orbest. Noite e refeições a bordo.

9º DIA LISBOA

Chegada a Lisboa. FIM DA VIAGEM

O diferencial deste circuito
•

5º DIA CIENFUEGOS – TRINIDAD – CIENFUEGOS
(200 KM)

Após o pequeno-almoço no hotel, partimos em direção a Trinidad. Chegada e início da visita da cidade que é considerada
por muitos a maior “pérola” de todas as cidades coloniais de
Cuba. Património Mundial da UNESCO desde 1988, é uma
cidade cujo centro histórico está muito bem conservado.
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•
•

Visita de 3 locais Património da Humanidade pela
UNESCO: o núcleo histórico de Havana, conhecido
por HABANA VIEJA, o VALE VIÑALES, pela sua
importância geográfica, social e cultural ligada à
produção agrícola de tabaco e a Cidade Antiga de
TRINIDAD, pelo excelente estado de conservação do
núcleo de traça colonial.
Visita do museu de CHE GUEVARA.
Utilização do quarto do hotel em VARADERO até às
18h no 8º dia

PARTIDAs GARANTIDAs
circuito

novidade

NORTRAVEL

novidade

exclusivo

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

2020

9

9

DIAS

VISITAS
HAVANA

13

7

REFEIÇÕES p.a.buffet

CIENFUEGOS VARADERO

3

2

HAVANA

2

VARADERO

PINAR DEL RIO CIENFUEGOS
TRINIDAD

SANTA CLARA

havana

DATAS DE PARTIDA garantidas
Junho

6 13 20 27

Julho

4 11 18 25

Agosto

1

Setembro

5 12 19 26

Outubro

3

8 15 22 29

PREÇO POR PESSOA
DATAS
6JUN + 18 E 25JUL
+ AGO + 5SET + OUT
13, 20 E 27JUN
+ 4 E 11JUL + 12, 19
E 26SET

DUPLO

INDIVIDUAL

€ 1.850

€ 2.090

€ 1.790

€ 2.050

criança

€ 1.390

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 50, sujeito a
alteração. Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.
PINAR DEL RIO

SUPLEMENTOS
Opcional - Seafari a Cayo Blanco (7º dia) € 70 por pessoa
Tarjeta de turista
€ 25 por pessoa

O PREÇO INCLUI
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passagem aérea, em classe económica, em voo especial Orbest, de
Lisboa para Varadero, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 23 kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Transporte aeroporto/hotel e vice-versa;
Transporte em autocarro de acordo com o itinerário;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequeno-almoço buffet;
Refeições indicadas no itinerário - 13 refeições (bebidas não incluídas);
Circuito e visitas conforme itinerário com guia local falando português;
Taxas de turismo, serviço e IVA;
Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*;
Taxas de aviação € 50.

* Seguros complementares pág. 130

Passaporte e visto obrigatório

CIENFUEGOS

grandes viagens

Nortravel Operador de Confiança

103

EXPERIENTES GUIAS LOCAIS EM PORTUGUÊS

PERU MÁGICO

circuito

exclusivo
NORTRAVEL

LIMA • AREQUIPA • CAÑON DE COLCA • PUNO • CUZCO • VALE SAGRADO • MACHU PICCHU
1º DIA LISBOA OU PORTO / MADRID / LIMA

Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida. Formalidade de embarque e saída em voo regular IBERIA com destino a Madrid. Chegada e mudança para voo regular LATAM
com destino a Lima. Noite e refeição a bordo.

2º DIA LIMA

Chegada, assistência e transporte privado para o Hotel Jose
Antonio ou similar¹. Pequeno-almoço no hotel. Saída para
visita da cidade. Lima, colonial e moderna onde o passado
se mistura com o presente. A visita começa pelo Parque del
Amor, em Miraflores, de onde se tem uma vista magnífica do
Oceano Pacifico. Segue-se a visita panorâmica de Huaca Pucllana, centro cerimonial da cultura Lima (200 a 700 d.C.).
Continuação para a Plaza de Armas, onde se encontram o
Palácio do Governo e o Palácio Municipal. Visita da Catedral
e caminhada até ao Convento de Santo Domingo, em cujos
passeios andaram San Martin de Porras e Santa Rosa de Lima,
no século XVII e onde atualmente se encontram os seus túmulos. Almoço em restaurante local. Transporte ao hotel e
tarde livre. Jantar no hotel.
¹O Check in verifica-se a partir das 14 horas.

3º DIA LIMA / AREQUIPA

Pequeno-almoço no hotel. Transporte para o aeroporto,
formalidade de embarque e partida em voo regular LATAM,
com destino a Arequipa. Chegada, receção e transporte para
o Hotel Casa Andina Select, ou similar. Almoço em restaurante local. De tarde, visita da bonita cidade de Arequipa,
conhecida como Cidade Branca e onde sobressai o impressionante Convento da época colonial Espanhola, o Convento
de Santa Catarina. Construído no século XVI, somente em
1970, as portas foram abertas ao público, para que pudesse
ser apreciada a sua beleza, única no género. Iniciamos a visita
no miradouro de Carmen Alto, de onde se observam os três
vulcões que rodeiam a cidade: Misti, Chachani e Pichu-Pichu.
Segue-se a visita ao distrito colonial de Yanahuara, famoso
pela sua igreja construída ao estilo andaluz, bem como pelo
seu miradouro e pelas suas ruas estreitas. Terminamos a visita na Plaza de Armas, onde se poderá ver a Catedral e os
arcos que rodeiam a praça, e a Igreja da Companhia de Jesus,
fundada no século XVII pelos Jesuítas, e onde se destacam os
seus claustros e a famosa cúpula de São Inácio. Regresso ao
hotel e alojamento. Jantar no hotel.

4º DIA AREQUIPA / CAÑON DE COLCA

Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção ao Vale de Colca. Subimos pelas encostas do vulcão Chachani e atravessamos a Reserva Nacional de Pampa Cañahuas (4.500 metros
de altitude). Em viagem podemos apreciar diversas espécies
animais tais como: vicuñas, lamas e alpacas. Pouco a pouco
começamos uma suave descida até ao vale, passando ao lado
de enormes formações de rocha que parecem castelos medievais, podendo apreciar pitorescos povoados. Almoço em
restaurante local. Continuação até ao Hotel Refugio, ou similar, situado no vale, e alojamento. Tarde livre para descansar,
desfrutar das instalações do hotel ou opcionalmente, experimentar os conhecidos banhos termais desta zona. Jantar
no hotel.

lima
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5º DIA CAÑON DE COLCA / PUNO

Pequeno-almoço no hotel. Saída de madrugada até ao local denominado por Cruz do Condor, lugar excecional para
admirar um dos desfiladeiros mais profundo do mundo
(3.000m). Disfrute de uma bonita paisagem, com vastas
áreas de culturas em socalcos e uma fauna variada. Neste local poderemos ter a oportunidade de apreciar o imponente
voo dos condores pelas profundidades do desfiladeiro. Visita aos povoados de Maca e Yanque que ainda conservam as
suas igrejas coloniais. Almoço em restaurante local. Ao início
da tarde saída em direção a Puno (esta ligação leva cerca de
5 horas). Chegada a Puno e alojamento no Hotel Sonesta
Posada del Inca, ou similar. Jantar no hotel.

6º DIA PUNO – TAQUILE, LUQUINA E UROS

Após o pequeno-almoço no hotel, iniciamos a visita às ilhas
de Taquile e Uros. Saída em barco para a Ilha Taquile, onde
iniciamos o passeio, desfrutando de paisagens maravilhosas
pela margem do lago Titicaca e terminando com uma visita a
uma aldeia. Seguimos para a península de Luquina, para um
almoço em restaurante local. Após o almoço, embarque novamente para as ilhas artificiais dos Uros. Chegados a estas
ilhas, feitas com totora (planta herbácea aquática, da família
das ciperáceas, comum nas regiões de pântanos da América
do Sul. O seu talo mede entre um e três metros, dependendo da espécie. É utilizada tradicionalmente na construção de
embarcações e ilhas flutuantes no Lago Titicaca). Inicio da
visita, onde o nosso guia irá explicar-nos a origem, costumes,
artesanato e modo de vida dos habitantes destas ilhas. Regressamos a Puno e ao hotel. Alojamento e jantar no hotel.

7º DIA PUNO / CUZCO

Pequeno-almoço no hotel. Em seguida, transporte para a
cidade de Cuzco. Durante esta ligação, serão feitas diversas
paragens, que permitirão visitar pontos de interesse nesta
rota paisagista. A primeira paragem será no Museu de Pucará.
A paragem seguinte será para o almoço e para usufruir das
bonitas vistas de La Raya, limite natural entre Puno e Cuzco.
Continuação para Racchi, Templo do deus Wiracocha, no
qual se destacam os enormes muros. Antes da chegada a
Cuzco, visita da bonita capilla de Andahuaylillas. Chegada
a Cuzco ao final da tarde. Alojamento no Hotel Union
Boutique, ou similar. Jantar no hotel.

8º DIA CUZCO

Pequeno-almoço no hotel. Ao início da manhã, saída para visita de Sacsayhuaman, uma impressionante cidadela cheia de
colossais construções, em perfeita comunhão com belas paisagens. Seguimos para o santuário de Qenqo, onde podemos
ver o impressionante altar dos sacrifícios, talhado na formação
rochosa. Finalmente chegamos às ruínas de Puca Pucará e
Tambomachay. Almoço em restaurante local. De tarde, continuamos com a visita da cidade, com início na Plaza de San
Cristobal, onde se desfruta de uma vista panorâmica de Cuzco.
Seguimos para o mercado típico de San Pedro. A próxima paragem será no Templo de Koricancha, que em tempos antigos,
tinha as suas paredes revestidas de ouro, e logo de seguida,
conheceremos a Igreja de Santo Domingo. Descemos o bairro
de San Blas, o bairro dos artesãos, pela rua Hatun Rumiyoc,

encontrando no caminho o palácio Inca Roca, hoje conhecido como o Palácio Arzobispal, e admirando a famosa Pedra
dos Doze Ângulos. Seguimos para a Plaza de Armas para visitar a Catedral que alberga obras coloniais de grande valor.
Regresso ao hotel. Ao início da noite, saída para jantar com
espetáculo folclórico, em restaurante local. Regresso ao hotel
e alojamento.

9º DIA CUZCO / VALE SAGRADO

Pequeno-almoço no hotel. Saída para o Vale Sagrado dos Incas,
com paragem em Chinchero, um dos mais típicos e pitorescos
pueblos do vale. Com um complexo arqueológico Inca e uma
belíssima igreja colonial, Chinchero é também conhecido pelas
suas tecelãs, que nos ensinam as antigas técnicas incas, para
o aproveitamento da lã de Alpaca. Continuamos para Moray,
belo e curioso complexo arqueológico, composto de terraços
concêntricos, simulando um grande anfiteatro. Na época dos
Incas, servia como laboratório agrícola, onde se recreavam
diversos microclimas. Almoço em restaurante local, seguindose uma visita à Fortaleza Inca de Ollantaytambo, composta por
numerosos Templos e Praças. Alojamento e jantar no Hotel
Sonesta Posada del Inca Yucay, ou similar.

10º DIA VALE SAGRADO / MACHU PICCHU /
CUZCO

Pequeno-almoço no hotel. Transporte à estação de caminho-de-ferro de Ollantaytambo, para uma viagem ferroviária
no comboio Expedition, que nos levará à cidade perdida dos
Incas, um dos locais mais belos e fascinantes do mundo – MACHU PICCHU –, considerada uma das 7 Maravilhas do Mundo.
Durante 4 séculos escondida pelas montanhas e pela selva
tropical foi descoberta em 1911 pelo explorador norte-americano Hiram Bingham. Chegada à estação de Aguas Calientes,
onde se inicia o transporte terrestre para Machu Picchu. A
Cidade Perdida dos Incas recebe-nos com as suas incríveis varandas, escadas, recintos cerimoniais e áreas urbanas. Depois
da visita guiada, almoço num dos restaurantes locais. Em hora
a combinar, transporte ao comboio, para o regresso a Cuzco.
Alojamento e jantar no hotel.

11º DIA CUZCO / LIMA / MADRID

Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para desfrutar dos últimos momentos em Cuzco. Almoço no hotel. Transporte ao
aeroporto e embarque em voo regular LATAM com destino a
Lima. Chegada, mudança para voo regular LATAM com destino a Madrid. Noite e refeição a bordo.

12º DIA MADRID / LISBOA OU PORTO

Chegada, mudança para voo regular IBERIA e embarque com
destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao aeroporto de destino.
FIM DA VIAGEM

O diferencial deste circuito

•

LAGO TITICACA em Puno.

•

Ruínas de CUZCO.

•

VALE SAGRADO dos Incas.

•

MACHU PICCHU, uma das Novas 7 Maravilhas do Mundo.

PARTIDAS GARANTIDAS
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

lima

1

12

9

DIAS

VISITAS

AREQUIPA COLCA

1

1

19

10

REFEIÇÕES p.a.buffet

PUNO

2

CUZCO VALE SAGRADO CUZCO

2

1

1

LIMA
MACHU-PICCHU
CAÑON DE COLCA

CUZCO
PUNO
AREQUIPA

AREQUIPA

DATAs DE PARTIDA garantidas
março

31

agosto

3

julho

7

novembro

3

Nas partidas de julho a novembro, a viagem para Lima será via São Paulo e com
voos apenas de/ a Lisboa, cumprindo na íntegra todos os serviços mencionados
neste itinerário.

PREÇO POR PESSOA
DATAS

DUPLO

INDIVIDUAL

MAR

€ 3.040

€ 3.510

jul

€ 3.490

€ 3.940

ago

€ 3.290

€ 3.760

nov

€ 3.190

€ 3.640

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 460, sujeito a alteração.

O PREÇO INCLUI
•
•
•

MACHU PICCHU

•
•
•

•
•
•
•
•

Passagem aérea em classe económica, em voos IBERIA / LATAM, para os percursos
indicados, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 23 kg;
Assistência nas formalidades de embarque, em Portugal;
Voos internos: Lima/Arequipa e Cuzco/Lima, em voos regulares LATAM, com direito
ao transporte de 1 peça de bagagem até 23 kg;
Transporte dos aeroportos aos hotéis e vice-versa em privado;
9 Noites de alojamento em hotéis de 1ª categoria, incluindo o pequeno-almoço;
Visitas e excursões de acordo com o itinerário, acompanhadas por guia local falando
português, em privado – os serviços de comboio Tren Expedition e autocarro na
visita a Machu Picchu serão feitos em regular;
19 Refeições (10 Almoços em restaurantes locais e 9 jantares em hotéis);
Assistência local pelo nosso representante;
Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*;
Taxas de turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 460.

* Seguros complementares pág. 130

O PREÇO não INCLUI
•
•
•

Taxas de aeroporto (voos domésticos) no montante de $ 18 (a pagar localmente);
Gratificações a guias, motoristas, bagageiros e serviço de restaurantes;
Bebidas às refeições, despesas de caráter pessoal e quaisquer serviços não mencionados como incluídos.

NOTAS IMPORTANTES
•

•

Na visita a Machu Picchu, a fim de garantir a segurança e comodidade de todos os
passageiros a bordo do comboio, só é permitido levar bagagem de mão (mala ou
mochila) com um peso máximo de 5Kg e um máximo de 157cm (altura x largura
x profundidade).
Por motivos logísticos a ordem das visitas pode ser alterada, cumprindo-se sempre todas as visitas previstas.

PASSAPORTE OBRIGATÓRIO
•

O passaporte deve ter uma validade mínima de 6
meses, após a data de entrada no país.

COLCA

grandes viagens
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EXPERIENTES GUIAS LOCAIS EM PORTUGUÊS

PERU MÁGICO E LINHAS DE NAZCA
LIMA • LINHAS DE NAZCA • AREQUIPA • CAÑON DE COLCA • PUNO • CUZCO • VALE SAGRADO • MACHU PICCHU
1º DIA LISBOA OU PORTO / MADRID / LIMA

Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida. Formalidade de embarque e saída em voo regular IBERIA com destino a Madrid. Chegada e mudança para voo regular LATAM
com destino a Lima. Noite e refeição a bordo.

2º DIA LIMA

Chegada, assistência e transporte privado para o Hotel Jose
Antonio ou similar1. Pequeno-almoço no hotel. Saída para
visita da cidade. Lima, colonial e moderna onde o passado
se mistura com o presente. A visita começa pelo Parque del
Amor, em Miraflores, de onde se tem uma vista magnífica do
Oceano Pacifico. Segue-se a visita panorâmica de Huaca Pucllana, centro cerimonial da cultura Lima (200 a 700 d.C.).
Continuação para a Plaza de Armas, onde se encontram o
Palácio do Governo e o Palácio Municipal. Visita da Catedral
e caminhada até ao Convento de Santo Domingo, em cujos
passeios andaram San Martin de Porras e Santa Rosa de Lima,
no século XVII e onde atualmente se encontram os seus túmulos. Almoço em restaurante local. Transporte ao hotel e
tarde livre. Jantar no hotel.
¹O Check in verifica-se a partir das 14 horas.

3º DIA LIMA / PARACAS

Pequeno-almoço no hotel. Saímos por via terrestre para a
Baía de Paracas. Chegada ao aeroporto de Pisco e embarque
para o sobrevoo das Linhas de Nazca, enormes desenhos que
só podem ser apreciados do ar e que representam diversos
insetos e animais, tais como o macaco, o colibri, o condor
ou a aranha. A sua conceção é desconhecida, crendo-se que
poderá ter sido um grande calendário astronómico. Após o
regresso ao aeroporto, transporte para o Hotel La Hacienda
Bahia Paracas, ou similar. Almoço e jantar no hotel. Tempo
livre para desfrutar das instalações do hotel. Alojamento.
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Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção ao Vale de Colca. Subimos pelas encostas do vulcão Chachani e atravessamos a Reserva Nacional de Pampa Cañahuas (4.500 metros
de altitude). Em viagem podemos apreciar diversas espécies
animais tais como: vicuñas, lamas e alpacas. Pouco a pouco
começamos uma suave descida até ao vale, passando ao
lado de enormes formações de rocha que parecem castelos
medievais, podendo apreciar pitorescos povoados. Almoço
em restaurante local. Continuação até ao Hotel Refugio, ou
similar, situado no vale, e alojamento. Tarde livre para descansar, desfrutar das instalações do hotel ou opcionalmente, experimentar os conhecidos banhos termais desta zona.
Jantar no hotel.

tarde, continuamos com a visita da cidade, com início na Plaza de San Cristobal, onde se desfruta de uma vista panorâmica de Cuzco. Seguimos para o mercado típico de San Pedro.
A próxima paragem será no Templo de Koricancha, que em
tempos antigos, tinha as suas paredes revestidas de ouro, e
logo de seguida, conheceremos a Igreja de Santo Domingo.
Descemos o bairro de San Blas, o bairro dos artesãos, pela
rua Hatun Rumiyoc, encontrando no caminho o palácio Inca
Roca, hoje conhecido como o Palácio Arzobispal, e admirando a famosa Pedra dos Doze Ângulos. Seguimos para a Plaza
de Armas para visitar a Catedral que alberga obras coloniais
de grande valor. Regresso ao hotel. Ao início da noite, saída
para jantar com espetáculo folclórico, em restaurante local.
Regresso ao hotel e alojamento.

7º DIA CAÑON DE COLCA / PUNO

11º DIA CUZCO / VALE SAGRADO

Pequeno-almoço no hotel. Saída de madrugada até ao local denominado por Cruz do Condor, lugar excecional para
admirar um dos desfiladeiros mais profundo do mundo
(3.000m). Disfrute de uma bonita paisagem, com vastas
áreas de culturas em socalcos e uma fauna variada. Neste local poderemos ter a oportunidade de apreciar o imponente
voo dos condores pelas profundidades do desfiladeiro. Visita aos povoados de Maca e Yanque que ainda conservam as
suas igrejas coloniais. Almoço em restaurante local. Ao início
da tarde saída em direção a Puno (esta ligação leva cerca de
5 horas). Chegada a Puno e alojamento no Hotel Sonesta
Posada del Inca, ou similar. Jantar no hotel.

8º DIA PUNO – TAQUILE, LUQUINA E UROS

Pequeno-almoço no hotel. Saída para excursão em lancha
pelas Ilhas Ballestas. No caminho para o cais, poderemos
apreciar o ‘’Candelabro de Paracas’’, um geóglifo (desenho
esculpido numa colina de areia). Após o embarque, e já nas
ilhas Ballestas, poderemos observar pinguins de Humboldt,
lobos-marinhos e várias aves migratórias, que por ali habitam.
Regresso ao hotel para o almoço. Ao início da tarde, saída
para Lima. Chegada, alojamento e jantar no Hotel Jose
António, ou similar.

5º DIA LIMA / AREQUIPA

9º DIA PUNO / CUZCO

Pequeno-almoço no hotel. Transporte para o aeroporto,
formalidade de embarque e partida em voo regular LATAM,
com destino a Arequipa. Chegada, receção e transporte para
o Hotel Casa Andina Select, ou similar. Almoço em restaurante local. De tarde, visita da bonita cidade de Arequipa,
conhecida como Cidade Branca e onde sobressai o impressionante Convento da época colonial Espanhola, o Convento
de Santa Catarina. Construído no século XVI, somente em
1970, as portas foram abertas ao público, para que pudesse
ser apreciada a sua beleza, única no género. Iniciamos a visita
no miradouro de Carmen Alto, de onde se observam os três
vulcões que rodeiam a cidade: Misti, Chachani e Pichu-Pichu.
Segue-se a visita ao distrito colonial de Yanahuara, famoso
pela sua igreja construída ao estilo andaluz, bem como pelo
seu miradouro e pelas suas ruas estreitas. Terminamos a visita na Plaza de Armas, onde se poderá ver a Catedral e os
arcos que rodeiam a praça, e a Igreja da Companhia de Jesus,
fundada no século XVII pelos Jesuítas, e onde se destacam os
seus claustros e a famosa cúpula de São Inácio. Regresso ao
hotel e alojamento. Jantar no hotel.

exclusivo

6º DIA AREQUIPA / CAÑON DE COLCA

Após o pequeno-almoço no hotel, iniciamos a visita às ilhas
de Taquile e Uros. Saída em barco para a Ilha Taquile, onde
iniciamos o passeio, desfrutando de paisagens maravilhosas
pela margem do lago Titicaca e terminando com uma visita a
uma aldeia. Seguimos para a península de Luquina, para um
almoço em restaurante local. Após o almoço, embarque novamente para as ilhas artificiais dos Uros. Chegados a estas
ilhas, feitas com totora (planta herbácea aquática, da família
das ciperáceas, comum nas regiões de pântanos da América
do Sul. O seu talo mede entre um e três metros, dependendo da espécie. É utilizada tradicionalmente na construção de
embarcações e ilhas flutuantes no Lago Titicaca). Inicio da
visita, onde o nosso guia irá explicar-nos a origem, costumes,
artesanato e modo de vida dos habitantes destas ilhas. Regressamos a Puno e ao hotel. Alojamento e jantar no hotel.

4º DIA PARACAS / LIMA

circuito

Pequeno-almoço no hotel. Em seguida, transporte para a
cidade de Cuzco. Durante esta ligação, serão feitas diversas
paragens, que permitirão visitar pontos de interesse nesta
rota paisagista. A primeira paragem será no Museu de Pucará.
A paragem seguinte será para o almoço e para usufruir das
bonitas vistas de La Raya, limite natural entre Puno e Cuzco. Continuação para Racchi, Templo do deus Wiracocha,
no qual se destacam os enormes muros. Antes da chegada
a Cuzco, visita da bonita capilla de Andahuaylillas. Chegada a
Cuzco ao final da tarde. Alojamento no Hotel Union Boutique, ou similar. Jantar no hotel.

Pequeno-almoço no hotel. Saída para o Vale Sagrado
dos Incas, com paragem em Chinchero, um dos mais
típicos e pitorescos pueblos do vale. Com um complexo
arqueológico Inca e uma belíssima igreja colonial, Chinchero
é também conhecido pelas suas tecelãs, que nos ensinam
as antigas técnicas incas, para o aproveitamento da lã de
Alpaca. Continuamos para Moray, belo e curioso complexo
arqueológico, composto de terraços concêntricos,
simulando um grande anfiteatro. Na época dos Incas, servia
como laboratório agrícola, onde se recreavam diversos
microclimas. Almoço em restaurante local, seguindo-se
uma visita à Fortaleza Inca de Ollantaytambo, composta por
numerosos Templos e Praças. Alojamento e jantar no Hotel
Sonesta Posada del Inca Yucay, ou similar.

12º DIA VALE SAGRADO / MACHU PICCHU /
CUZCO

Pequeno-almoço no hotel. Transporte à estação de caminho-de-ferro de Ollantaytambo, para uma viagem ferroviária no comboio Expedition, que nos levará à cidade perdida
dos Incas, um dos locais mais belos e fascinantes do mundo
– MACHU PICCHU –, considerada uma das 7 Maravilhas do
Mundo. Durante 4 séculos escondida pelas montanhas e pela
selva tropical foi descoberta em 1911 pelo explorador norte-americano Hiram Bingham. Chegada à estação de Aguas
Calientes, onde se inicia o transporte terrestre para Machu
Picchu. A Cidade Perdida dos Incas recebe-nos com as suas
incríveis varandas, escadas, recintos cerimoniais e áreas urbanas. Depois da visita guiada, almoço num dos restaurantes
locais. Em hora a combinar, transporte ao comboio, para o
regresso a Cuzco. Alojamento e jantar no hotel.

13º DIA CUZCO / LIMA / MADRID

Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para desfrutar dos últimos momentos em Cuzco. Almoço no hotel. Transporte ao
aeroporto e embarque em voo regular LATAM com destino a
Lima. Chegada, mudança para voo regular LATAM com destino a Madrid. Noite e refeição a bordo.

14º DIA MADRID / LISBOA

Chegada, mudança para voo regular IBERIA e embarque com
destino a Lisboa. Chegada. FIM DA VIAGEM.

O diferencial deste circuito

10º DIA CUZCO

Pequeno-almoço no hotel. Ao início da manhã, saída para
visita de Sacsayhuaman, uma impressionante cidadela cheia
de colossais construções, em perfeita comunhão com belas
paisagens. Seguimos para o santuário de Qenqo, onde podemos ver o impressionante altar dos sacrifícios, talhado na
formação rochosa. Finalmente chegamos às ruínas de Puca
Pucará e Tambomachay. Almoço em restaurante local. De

•

LINHAS DE NAZCA, Património Mundial da UNESCO.

•

LAGO TITICACA em Puno.

•

Ruínas de CUZCO.

•

VALE SAGRADO dos Incas.

•

MACHU PICCHU, uma das Novas 7 Maravilhas do Mundo.

PARTIDAS GARANTIDAS
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

14

11

23

DIAS

VISITAS

12

REFEIÇÕES p.a.buffet

Lima

Paracas

Lima

Arequipa

1

1

1

1

Colca

1

Cuzco

Vale Sagrado

Cuzco

Puno

1

1

2

2

LIMA
MACHU-PICCHU
LINHAS DE NAZCA

CUZCO

CAÑON DE COLCA

PUNO

AREQUIPA

NAZCA

DATAs DE PARTIDA garantidas
junho

1

setembro 1

Na data de junho o regresso será a Lisboa e na partida de setembro, a viagem
para Lima será via São Paulo e com voos apenas de/a Lisboa, cumprindo na íntegra todos os serviços mencionados neste itinerário.

PREÇO POR PESSOA
DATAS

DUPLO

INDIVIDUAL

jun

€ 3.790

€ 4.370

set

€ 3.940

€ 4.510

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 460, sujeito a alteração.

O PREÇO INCLUI
•
•
•

Lago Titicaca

•
•
•

•
•
•
•
•

Passagem aérea em classe económica, em voos IBERIA / LATAM, para os percursos
indicados, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 23 kg;
Assistência nas formalidades de embarque, em Portugal;
Voos internos: Lima/Arequipa e Cuzco/Lima, em voos regulares LATAM, com direito
ao transporte de 1 peça de bagagem até 23 kg;
Transporte dos aeroportos aos hotéis e vice-versa em privado;
11 Noites de alojamento em hotéis de 1ª categoria, incluindo o pequeno-almoço;
Visitas e excursões de acordo com o itinerário, acompanhadas por guia local falando
português, em privado – os serviços de comboio Tren Expedition e autocarro na visita a Machu Picchu serão feitos em regular;
23 Refeições (12 Almoços em restaurantes locais e 11 jantares em hotéis);
Assistência local pelo nosso representante;
Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*;
Taxas de turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 460.

* Seguros complementares pág. 130

O PREÇO não INCLUI
•
•
•

Taxas de aeroporto (voos domésticos) no montante de $ 18 (a pagar localmente);
Gratificações a guias, motoristas, bagageiros e serviço de restaurantes;
Bebidas às refeições, despesas de caráter pessoal e quaisquer serviços não mencionados como incluídos.

NOTAS IMPORTANTES
•

•

Na visita a Machu Picchu, a fim de garantir a segurança e comodidade de todos os
passageiros a bordo do comboio, só é permitido levar bagagem de mão (mala ou
mochila) com um peso máximo de 5Kg e um máximo de 157cm (altura x largura
x profundidade).
Por motivos logísticos a ordem das visitas pode ser alterada, cumprindo-se sempre
todas as visitas previstas.

PASSAPORTE OBRIGATÓRIO
•

O passaporte deve ter uma validade mínima de 6 meses, após a data de
entrada no país.

VALE SAGRADO
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EXPERIENTES GUIAS LOCAIS

CIRCUITO À DESCOBERTA
DE CABO VERDE

ILHAS SANTIAGO, SÃO VICENTE E SANTO ANTÃO
1º DIA LISBOA OU PORTO / ILHA DE SANTIAGO

Comparência no aeroporto Humberto Delgado 3 horas antes da partida. Saída em avião da TAP Air Portugal com destino ao aeroporto de Francisco Mendes. Chegada, assistência
e transporte ao Hotel Pestana Trópico ****, ou similar.
Em hora a indicar localmente, visita da Cidade da Praia, um
pedaço urbano de África nas águas Atlânticas. A cidade parece pulsar a partir da Praça Alexandre de Albuquerque, espaço
onde se cruzam quem circula no comércio do Plateau e nos
edifícios institucionais e religiosos que a circundam. Regresso
ao hotel, jantar e alojamento.

2º DIA PRAIA – ASSOMADA / SERRA DA
MALAGUETA / TARRAFAL – PRAIA

Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para o interior da
ilha à descoberta dos vales, ribeiras e picos que são a sua
imagem de marca da ilha. Passagem pela Vila de São Domingos e pela Cidade de Assomada onde efetuaremos uma breve visita. Continuação para visitarmos o jardim botânico de
São Jorge e a Serra Malagueta, com suas vistas panorâmicas.
Chegou o momento de um regresso ao passado para uma
visita ao Campo de Concentração do Tarrafal, onde o silêncio
e despojamento dos edifícios nos remete para a memória e
sofrimento dos exilados políticos do Estado Novo. Na baía
natural da vila do Tarrafal, tempo livre para um mergulho no
mar cálido. Almoço em restaurante local. Após a refeição,
regresso à cidade da Praia pela Costa Oriental da ilha. Pelo
caminho paragem na aldeia dos rebelados, uma comunidade
que persiste em não aceitar o século XXI, mantendo uma vida
simples e espiritual. Chegada ao hotel, jantar e alojamento.

3º DIA PRAIA / CIDADE VELHA / AEROPORTO
SANTIAGO / ILHA DE SÃO VICENTE

Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para visita à Cidade Velha, primeira capital do Arquipélago de Cabo Verde e
Património Mundial da UNESCO e que foi crescendo na foz
da Ribeira Grande que aqui desagua no Atlântico. Lugar despojado onde somos confrontados com a força da herança
histórica de Portugal, em monumentos como o Pelourinho
Manuelino, testemunho silencioso de uma das maiores tragédias da história, a escravatura. Segundo a tradição, era à
volta da coluna em pedra branca, que era feita a selecção
da mercadoria humana, entre os que deviam permanecer
na ilha a trabalhar e os que eram vendidos como escravos
para o Novo Mundo. No alto da colina, erguem-se os muros
silenciosos da Fortaleza de São Filipe que foram testemunhas de ataques de piratas e visitas de navegadores ilustres
como Vasco da Gama e Cristóvão Colombo. Almoço em
restaurante local. Em hora a indicar localmente, transporte
ao aeroporto para formalidades de embarque. Partida em
avião da Binter Cabo Verde, com destino a São Vicente, a ilha
das mornas e coladeras. Chegada, assistência e transporte ao
Hotel Blue Marlin ****, ou similar. Jantar e alojamento.

5º DIA ILHA DE SÃO VICENTE – (FERRYBOAT) –
ILHA DE SANTO ANTÃO (VISITA)

Pequeno-almoço buffet no hotel. Transporte para o porto de
Mindelo para embarque no ferry que nos levará até à Ilha de
Santo Antão numa viagem de cerca de uma hora. À medida
que nos aproximamos do destino, tornam-se mais claros os
contornos de uma ilha que emerge do mar há pelo menos 34
milhões de anos. Desembarque na Vila de Porto Novo para
conhecer os segredos da ilha que a mãe-natureza moldou.
Em ziguezague acima pela estrada da corda, que demorou
11 anos a construir, subimos acima das nuvens com paisagens de cortar a respiração. Locais como Cova, Águas das
Caldeiras, Ribeira Grande, são de passagem obrigatória. Almoço incluído. No vale do Paul, somos surpreendidos pelos
contrastes entre a região sul árida e uma floresta em altitude
com a extraordinária vegetação do norte. Ao fim do dia, chegada à localidade piscatória de Ponta do Sol, para alojamento
e jantar no Hotel Tiduca ****, ou similar.

6º DIA ILHA SANTO ANTÃO – (FERRYBOAT) –
ILHA DE SÃO VICENTE

Pequeno-almoço buffet no hotel. Contornando a ilha com o
mar como companhia rumamos em direção a sudoeste da
ilha, através de paisagens vulcânicas e campos de pozolanas.
Ao longo da estrada desfilam aldeias isoladas de gente que
teima em não desistir e faz nascer das pedras, cana-de-açúcar, milho, inhame, mandioca, banana, manga. Projetos de
desenvolvimento de turismo sustentável de tipo rural e natureza começam a alavancar a economia local. Almoço em
restaurante local. No final, regresso à Vila de Porto Novo
para embarque no ferry que nos levará de volta à ilha de São
Vicente. À chegada ao Mindelo, assistência e transporte ao
Hotel Blue Marlin ****, ou similar. Jantar e alojamento.

7º DIA ILHA DE SÃO VICENTE – MINDELO

Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã fazemos um
agradável passeio pedestre pelas ruas de Mindelo, em busca do património colonial que forjou a alma desta cidade,
fundada pelos Portugueses e desenvolvida pelos Ingleses.
Na cidade de Cesária Évora, as ruas sombreadas por acácias
enchem-se de cores vivas das fachadas das casas coloniais,
dos mercados, do coreto e do azul sem fim do mar no calçadão da Laginha. Almoço em restaurante local. Tarde livre.
Em hora a indicar localmente jantar de despedida incluído.
Regresso ao hotel e alojamento.

8º DIA ILHA DE SÃO VICENTE / LISBOA OU
PORTO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a indicar localmente, transporte ao aeroporto para formalidades de embarque. Partida em voo da TAP Air Portugal com destino
ao aeroporto de Lisboa. Chegada ao Aeroporto Humberto
Delgado. FIM DA VIAGEM.

4º DIA MINDELO – BAÍA DAS GATAS / MONTE
VERDE / CALHAU – MINDELO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para descobrir todas
as paisagens de São Vicente com as suas belas praias e vulcões extintos. A aridez da paisagem que vislumbramos desde o Monte Verde a 779m é de uma beleza avassaladora. O
nosso destino é a Baía das Gatas, conhecida pelo seu festival
de música e pelas suas piscinas naturais (tempo livre para
banho), depois a localidade de Calhau com vista para a ilha
de Santa Luzia e para a Praia Grande. Almoço em restaurante
local. Após a refeição, regresso à cidade do Mindelo e tempo
livre. Chegada ao hotel, jantar e alojamento.
108

O diferencial deste circuito
•
•

•

•

Visita da histórica prisão do TARRAFAL.
Visita na CIDADE DA PRAIA da Cidade Velha
património mundial pela UNESCO.
Tempo livre para um mergulho nas piscinas naturais
da BAÍA DAS GATAS.
Passeio em veículo todo-o-terreno na ilha de SANTO
ANTÃO.

circuito

exclusivo
NORTRAVEL

PARTIDAs GARANTIDAs
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8

7

DIAS

VISITAS

praia

13

7

REFEIÇÕES p.a.buffet

mindelo santo antão mindelo

2

2

1

2

ILHA DE
SANTO ANTÃO
CALHAU

ILHA DE
SÃO VICENTE

CABO VERDE

ILHA DE
SANTIAGO
TARRAFAL
ASSOMADA

SANTIAGO

PRAIA

DATAS DE PARTIDA garantidas
Abril

10

Maio

1

Junho

5 12 19

Julho

10 17 24 31

Agosto

7 14 28

Setembro

4 11 18 25

Outubro

2

PREÇO POR PESSOA
DATAS

SANTO ANTÃO

DUPLO

INDIVIDUAL

criança

ABR + MAI

€ 1.565

€ 1.865

€ 1.125

JUN + 28AGO +
SET + OUT

€ 1.665

€ 1.965

€ 1.195

JUL + 7 E 14AGO

€ 1.825

€ 2.125

€ 1.295

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 315 (saída de
Lisboa), sujeito a alteração. Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

SUPLEMENTOS

Partida do Porto € 60

O PREÇO INCLUI
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passagem aérea em classe económica em voos regulares TAP Air
Portugal, de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça
de bagagem até 23 kg;
Voo doméstico da Binter Cabo Verde para o percurso Ilha de Santiago/Ilha de São Vicente, com direito ao transporte de 20 kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet;
Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não incluídas);
Acompanhamento de guias locais em todas as visitas mencionadas;
Visitas e entradas conforme itinerário;
Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 315 (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 130

O PREÇO não INCLUI
•
•

Taxas de turismo serão cobradas no destino - € 2 por pessoa e
noite;
Taxa TSA (obrigatória) - € 35 por pessoa ou pode obtê-la diretamente através do site https://www.ease.gov.cv/.

PASSAPORTE OBRIGATÓRIO
SÃO VICENTE

grandes viagens
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FÉRIAS DE
VERÃO NO
MEDITERRÂNEO
DJERBA

A ILHA DE ULISSES
Reza a lenda que a paradisíaca Ilha de Djerba terá servido de inspiração a Homero
para escrever a sua ‘’Odisseia’’, contando-se que Ulisses e os seus marinheiros,
fugindo do canto das sereias, terão encontrado refúgio nesta ilha paradisíaca,
onde Ulisses terá tranquilamente repousado e sonhado com Calipso, a ninfa
do mar. Lendas à parte, Djerba, que já foi fenícia, cartaginesa e romana, é
nos dias de hoje conhecida como a “Ilha dos Sonhos”, com as suas praias
paradisíacas de areia branca e fina e as suas palmeiras, contrastando com
o mar azul-turquesa com a sua água temperada e cristalina. Djerba é
um dos destinos de eleição para as férias de Verão em família!

8 DIAS
Preço desde € 670
TUDO INCLUÍDO
VOOS DIRETOS DE LISBOA E PORTO
SAÍDAS AOS SÁBADOS
DE 6 DE JUNHO A 12 DE SETEMBRO

TUNÍSIA CONTINENTAL

FÉRIAS DE VERÃO NA RIVIERA TUNISINA
HAMMAMET, MONASTIR, PORT EL
KANTAOUI, SOUSSE, MAHDIA
A Riviera Tunisina é muito mais que apenas uma estância balnear de férias. É
um lugar único, com uma grande riqueza histórica e cultural, banhado por um
impressionante mar azul-turquesa e um sol radiante, que brilha bem alto
desde a madrugada até à noite. A região da Riviera Tunisina é famosa por
ter algumas das melhores praias do país, com especial destaque para
Hamammet, com as suas praias de areia branca e fina e a sua Medina
medieval fortificada, tipicamente tunisina, que concede à cidade um
ar pitoresco e onde é possível passear calmamente nas tardes
quentes de Verão.

8 DIAS Preço desde € 565
TUDO INCLUÍDO
VOOS DIRETOS DE LISBOA E PORTO
SAÍDAS AOS SÁBADOS DE LISBOA
SAÍDAS ÀS SEGUNDAS-FEIRAS DO PORTO
DE 6 DE JUNHO A 7 DE SETEMBRO

Consulte itinerários detalhados, diferentes opções
de hotéis e condições gerais em www.jade.travel

Os preços “desde” aqui indicados correspondem ao preço mais baixo
disponível à data da sua publicação, estão sujeitos a alterações e estão
condicionados à disponibilidade de lugares no momento da reserva.

ALGUMAS DAS PRAIAS MAIS ESPECTACULARES DO MEDITERRÂNEO
encontram-se na Ilha de Djerba e na
região continental da Tunísia. Um destino de sonho a poucas horas de voo, com
praias de areia branca e dourada e um mar
azul-turquesa a perder de vista!

NOVIDADE
FÉRIAS NO MAR
VERMELHO
SHARM EL SHEIKH

FÉRIAS EM FAMÍLIA NO MAR VERMELHO
Em Sharm El Sheikh, onde o deserto acaba e o mar começa, encontram-se algumas
das praias mais famosas da Riviera do Mar Vermelho, com os areais pontilhados
de palmeiras, os famosos bancos de coral e o Parque Nacional Ras Mohammed,
uma reserva marinha natural, habitat dos mais exóticos cardumes de peixes
multicoloridos. Sharm El Sheikh, com a sua posição privilegiada, abrigada das
montanhas desérticas e dos ventos do norte, reúne condições únicas para
veraneantes e praticantes de mergulho e é também o ponto de partida
para sair à descoberta do deserto, do Monte Sinai e do Mosteiro de
Santa Catarina, o mais antigo de toda Cristandade. As praias de
Sharm El Sheikh são o destino perfeito para férias de lazer e em
família e para todos os que procuram um lugar onde o sol brilha
o ano inteiro!

8 DIAS
Preço desde € 750
TUDO INCLUÍDO
VOOS DIRETOS DE LISBOA
SAÍDAS ÀS SEGUNDAS-FEIRAS
DE 8 DE JUNHO A 7 DE SETEMBRO

Consulte itinerários detalhados, diferentes opções
de hotéis e condições gerais em www.jade.travel

Os preços “desde” aqui indicados correspondem ao preço mais baixo
disponível à data da sua publicação, estão sujeitos a alterações e estão
condicionados à disponibilidade de lugares no momento da reserva.

AS PRAIAS DE SHARM EL SHEIKH E
OS MIL E UM TONS DE AZUL DO MAR
VERMELHO estão finalmente mais perto de si. O próximo Verão traz consigo um
voo direto de Lisboa para Sharm El Sheikh,
encurtando distâncias e aproximando-nos
deste pequeno paraíso onde se encontram algumas das praias com as águas mais quentes e
transparentes do mundo.

EXPERIENTES GUIAS PRIVATIVOS EM PORTUGUÊS

JORDÂNIA e ISRAEL

novo

itinerário

TERRA SANTA E A MAGIA DO DESERTO

circuito

exclusivo
NORTRAVEL

AMÃ • MONTE NEBO • MADABA • MUKAWIR • WADI MUSA • PETRA • MAR MORTO • JERASH • TIBERÍADES (GALILEIA) • MONTE TABOR • NAZARÉ • CANÁ • JERUSALÉM • TEL AVIV
1º DIA LISBOA OU PORTO / ISTAMBUL / AMÃ

Comparência no respetivo aeroporto 3 horas antes da partida para formalidades de embarque assistidas pelo representante da Nortravel. Partida em voo da Turkish Airlines, via
Istambul, com destino a Amã. Refeição a bordo.

2º DIA AMÃ / MONTE NEBO / MADABA /
MUKAWIR / WADI MUSA / PETRA

Chegada a Amã ao início da madrugada (cerca da meia noite),
assistência pelo guia privativo de língua portuguesa que acompanha a viagem do aeroporto de chegada no 2º dia, até à fronteira com Israel no 4º dia. Transporte ao Hotel Mina Tyche
****, ou similar. Alojamento. Pequeno-almoço buffet no
hotel. Saída em direção ao Monte Nebo, o lugar mais venerado
da Jordânia, onde se crê que Moisés morreu e foi enterrado,
e de onde se tem uma vista panorâmica do Vale do Jordão, do
Mar Morto, Jericó e Jerusalém. Seguimos para Madaba, Cidade dos Mosaicos, para visita à Igreja de São Jorge, onde se destaca um antigo mapa bizantino da Terra Santa em mosaicos,
que data de 571 d.C.. Almoço incluído em restaurante local.
Continuação até à cidade Mukawir, onde visitamos as ruínas da
famosa fortaleza do Rei Herodes, o Grande – Machaerus. No
entanto, a maior atração deste lugar é sem dúvida a fantástica
vista panorâmica que nos é proporcionada. Seguimos viagem
até à aldeia de Wadi Musa. Jantar e alojamento no Hotel Hayat Zaman *****, ou similar, em Petra.

3º DIA PETRA / MAR MORTO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída em direção à cidade
do Império Nabateu, um laborioso povo árabe, que viveu na
Jordânia há mais de 2000 anos, e que deixou um legado cultural enorme. Petra está considerada Património da Humanidade pela UNESCO e foi, nos seus tempos áureos, admirada
pela cultura refinada, arquitetura imponente e engenhoso
complexo de diques e canais. Possibilidade de um breve passeio a cavalo. Da visita destacamos: o “Khazneh” – Tesouro
esculpido de pedra rosada, cuja fachada foi utilizada nas filmagens de um dos filmes de Indiana Jones -, a via Romana, o
Teatro Romano, o túmulo de Corinto e o Palácio de Petra. Almoço incluído em restaurante local. Ao fim do dia seguimos
para o Mar Morto. Jantar e alojamento no Hotel Crowne
Plaza Resort *****, ou similar.

4º DIA MAR MORTO / JERASH / TIBERÍADES
(ISRAEL)

Pequeno-almoço buffet no hotel. Parte da manhã livre para
desfrutar das águas do Mar Morto. A viagem continua para
Jerash, onde se encontra a segunda cidade mais visitada depois de Petra, conhecida como uma das cidades provinciais
melhor conservadas do Império Romano, muitas vezes chamada como a Pompeia do Oriente. Podemos visitar o Cardo
Maximus, com as famosas colunas, até chegar à Praça Oval.
Almoço incluído em restaurante local. Continuação para a
fronteira. Mudança de guia local privativo e transporte até
ao lado israelita. Assistência pelo guia privativo de língua
portuguesa que acompanha a viagem até ao aeroporto de
saída. Após as formalidades fronteiriças, a viagem continua

MAR MORTO
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para Tiberíades. Jantar e alojamento no Hotel Sea of Galilee

****, ou similar.

5º DIA TIBERÍADES – MAR DA GALILEIA / MONTE
TABOR – TIBERÍADES

Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para o Monte das
Bem Aventuranças, lugar do Sermão da Montanha de Jesus.
À beira do lago, visita a Tabgha, lugar da multiplicação dos
pães e dos peixes. Continuação até Cafarnaum, chamada a
“Cidade de Jesus”, onde visitaremos as ruínas da casa de S.
Pedro e as ruínas de uma antiga sinagoga construída no século IV. Almoço em restaurante local. De tarde, saída em direção ao Monte Tabor, para visitar a igreja da Transfiguração.
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

6º DIA TIBERÍADES / CANÁ / NAZARÉ / COSTA
DO MEDITERRÂNEO / JERUSALÉM

Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída em direção a Jerusalém, com passagem pela aldeia de Caná da Galileia, lugar
onde teve lugar o primeiro milagre de Jesus, convertendo a
água em vinho, antes de chegarmos a Nazaré. Visita da Basílica da Anunciação e a carpintaria de José. A viagem continua
para a costa norte até Caesarea Marítima, cidade construída pelo Rei Herodes “O Grande”. Visita ao teatro romano, o
hipódromo e o aqueduto. Almoço incluído em restaurante
local. Continuamos para Jerusalém. Chegada e breve explicação sobre a cidade. Alojamento e jantar no Hotel Grand
Court ****, ou similar.

7º DIA JERUSALÉM / CIDADE VELHA / BELÉM /
JERUSALÉM

Pequeno-almoço buffet no hotel. Iniciamos este dia com uma
visita à Esplanada do Templo - sempre que não coincida com
o momento de oração dos muçulmanos e sujeito a condições de segurança -, lugar onde se encontrava o primeiro e o
segundo Templo de Jerusalém. Seguem-se a 14 estações da
Via Dolorosa, terminando na Igreja do Santo Sepulcro. Templo livre no souk (mercado árabe). De seguida viajamos até
Belém. Chegada e almoço incluído em restaurante local. De
tarde, visita à Igreja da Natividade, a Gruta do Nascimento
de Jesus e ao Campo dos Pastores. Regresso a Jerusalém.
Transporte ao hotel. Jantar e alojamento.

8º DIA JERUSALÉM / EMAÚS / ABU GOSH / EIN
KAREM / JERUSALÉM

Pequeno-almoço buffet no hotel. Começamos este dia com
uma magnífica vista panorâmica de Jerusalém, a partir do
Monte das Oliveiras. Seguimos depois em direção à aldeia
de Abu Gosh, aldeia árabe nas montanhas de Jerusalém –
um dos lugares identificados como Emaús -, com destaque
para as ruínas da igreja Beneditina da Ressurreição, do séc.
XII. Visitamos o Vale dos Mártires, onde se encontra o Pergaminho de Fogo ou Rolo de Fogo, monumento de Natan
Rapaport, sobrevivente do holocausto e artista reconhecido,
que ergueu monumentos em Israel, Varsóvia e Nova Jersey.
Este monumento é um testemunho dos caminhos do povo
judeu, desde o holocausto até à fundação do Estado de Israel.

Almoço em restaurante local. De tarde, visita ao bairro de
Ein Karem, local de nascimento de São João Batista, onde
se encontram as Igrejas de São João Batista e da Visitação.
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

9º DIA JERUSALÉM – CIDADE NOVA – JERUSALÉM

Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para visita à Cidade
Nova com destaque para: a Menora, a Grande Sinagoga e
visita ao Santuário do Livro no Museu de Israel, onde estão
expostos os manuscritos do Mar Morto e a maquete da Jerusalém Herodiana. Depois seguimos para o Memorial de Yad
Vashem (Museu do Holocausto). Almoço em restaurante
local. De tarde, visita ao Mahane Yehuda, animado mercado
onde se encontram restaurantes, bares, roupas, etc.. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

10º DIA JERUSALÉM / TEL AVIV

Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para Tel Aviv. Começamos as visitas por Jafa, percorrendo as suas pitorescas
ruelas, com as suas galerias de arte. Almoço incluído em restaurante local. Chegamos a Neve Tsedek, o primeiro bairro
judeu de Tel Aviv e já fora das muralhas da antiga Jafa. Aqui se
encontra instalada a famosa companhia de ballet contemporâneo Batsheva e o centro para teatro e dança Suzanne Dellal.
Passearemos entre casas e lojas com a interessante arquitetura do começo do século passado. Tel Aviv, também chamada de “cidade branca”, que foi fundada no ano de 1909,
sendo hoje a cidade mais cosmopolita e o centro financeiro
do país, tendo a UNESCO em 2004 concedido o título de Património da Humanidade, por ser a cidade com maior número de construções em estilo ”Bauhaus” que existe em todo
o mundo. Visitaremos lugares icónicos desta cidade: Boullevard Rothschild, para apreciarmos a arquitetura Bauhaus
de linhas retas e simples, prosseguiremos para ‘’HaTachana’’,
lugar reconstruído e onde se encontrava a antiga estação de
caminho-de-ferro, que unia Jerusalém e Jafa. Hoje em dia
encontramos ali vários cafés, restaurantes e boutiques. Kikar
Rabin (Praça Rabin, lugar onde teve lugar o assassinato do
Primeiro Ministro Itzhak Rabin em novembro de 1995). Jantar em restaurante local. Transporte para o aeroporto de Tel
Aviv. Chegada e formalidades de embarque.

11º DIA TEL AVIV / ISTAMBUL / LISBOA OU
PORTO

Saída em voo regular da Turkish Airlines, via Istambul, com
destino a Lisboa ou Porto. Noite e refeição a bordo. Chegada
ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM.

O diferencial deste circuito
•

•
•
•

Visita da ESPLANADA DO TEMPLO, o lugar mais
sagrado de judeus, muçulmanos e cristãos.
Percurso a pé da “VIA DOLOROSA’’.
Visita da igreja da natividade em BELÉM.
Visita da cidade de PETRA, uma das 7 maravilhas do
mundo.

PARTIDAS GARANTIDAS nas datas assinaladas
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário
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18

DIAS

18

REFEIÇÕES p.a.buffet

VISITAS

AMÃ

PETRA

1

1

9

MAR MORTO TIBERíADES JERUSALÉM

1

2

4

GALILEIA / CANA

NAZARÉ / MONTE TABOR

JERASH
AMÃ
MONTE NEBO
TEL AVIV
MAR MORTO
JERUSALÉM

MADABA
MUKAWIR
JORDÂNIA

ISRAEL

WADI MUSA

PETRA

PETRA

DATAS DE PARTIDA garantidaS

PREÇO POR PESSOA

abril

2

Agosto

6

junho

3

Setembro

3

JULHO

2

outubro

11

O PREÇO INCLUI
•

•
•
•

•

JERUSALÉM

•
•

DATAS

DUPLO

INDIVIDUAL

Abr

€ 2.970

€ 3.630

Jun a set

€ 2.790

€ 3.490

out

€ 2.910

€ 3.690

Os preços indicados incluem taxas de aviação de
€ 260, sujeito a alteração. (mínimo 15 participantes
nas partidas não garantidas). Partida de outubro preço sujeito a reconfirmação.

Passagem aérea em classe económica em voos regulares Turkish Airlines para os percursos Lisboa ou
Porto / Istambul / Amã e Tel Aviv / Istambul / Lisboa
ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça de
bagagem até 30kg;
Assistência nas formalidades de embarque, em
Portugal;
Circuito em modernos autocarros de turismo;
Acompanhamento de experientes guias locais, de
língua portuguesa – desde o aeroporto de chegada
até à fronteira Jordânia-Israel e desde a fronteira
Israel-Jordânia até ao aeroporto de partida (o guia
não estará presente durante o check-in);
Assistência na passagem da Jordânia para Israel
(serviço em língua Inglesa);
Alojamento nos hotéis indicados, ou similares;
Visitas e excursões de acordo com o itinerário,

O PREÇO não INCLUI
•
•
•

acompanhadas pelos guias locais privativos: Abu
Gosh, Ein Karem, Jerusalém – Cidade Velha, Belém,
Jerusalém – Cidade Nova, Tel Aviv, Caesarea Marítima, Caná da Galileia, Nazaré, Monte das Bem Aventuranças, Tabgha, Cafarnaum, Monte Tabor, Jerash,,
Monte Nebo, Madaba, Mukawir e Petra;
• Todos os pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário – 18 refeições (bebidas não incluídas);
• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de
bagagem por pessoa);
• Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 260.
* Seguros complementares pág. 130

Imposto de saída da Jordânia – $ 15, pago localmente em dinheiro;
Serviço de shuttle entre fronteiras - $ 1,5 pago
localmente em dinheiro;
Visto de entrada na Jordânia - JOD 40, aproximadamente € 50, pago localmente em dinheiro;

•

O passaporte deve ter uma validade mínima de 6
meses, após a data de entrada nos países.

•

•

PASSAPORTE E VISTO OBRIGATÓRIO
•

NOTAS IMPORTANTES
•

•

•

Deverão ser rigorosamente respeitadas tradições
locais e costumes religiosos bem como imposições
em vigor em termos de traje.
Alguns dos colaboradores locais, sendo muçulmanos, são geralmente, fiéis seguidores da religião
islâmica. O período de Ramadão em 2020 ocorre
de 23 abril a 23 maio.
Aos sábados celebra-se em Israel o Shabat. Este
importante dia religioso judaico, é o dia de descanso semanal e é observado a partir do pôr-do-sol de sexta-feira até ao pôr-do-sol de sábado. O
cumprimento do Shabat na religião judaica implica
abster-se de atividades de trabalho, e no caso dos
hotéis, significa que nesse período os serviços de
confeção de alimentos estão encerrados e que

•

•

•

Gratificações aos guias e motoristas – em Israel
€ 15 e na Jordânia € 10 (valores indicativos, sendo
entregue aos respetivos guias locais privativos);
Bebidas às refeições, despesas de caráter pessoal e quaisquer serviços não mencionados
como incluídos.
Jordânia – a tratar localmente à entrada
– JOD 40 (aprox. € 50 por pessoa).
todos os alimentos a consumir nesse dia foram
confecionados na véspera. Neste dia os quartos só
serão disponibilizados 02h30m após o pôr-do-sol.
Os clientes podem deixar as bagagens no hotel e
tomar as suas refeições no horário previsto.
No período Pascal judaico (8 a 15 abril) existem
restrições alimentícias e não serão disponibilizados produtos fermentados (pão, cerveja, etc).
Por motivos logísticos a ordem das visitas pode
ser alterada, cumprindo-se sempre todas as visitas
previstas.
A classificação hoteleira na Jordânia e em Israel é
diferente da usada na Europa. A categoria indicada
é atribuída pelas autoridades turísticas locais.

GALILEIA
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EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO EM PORTUGUÊS

O MELHOR DO CÁUCASO
GEÓRGIA, ARMÉNIA E AZERBAIJÃO
1º DIA LISBOA OU PORTO / TBILISI (GEÓRGIA)

Comparência no respetivo aeroporto 3 horas antes da partida
para formalidades de embarque assistidas pelo representante
da Nortravel. Partida em voo da Turkish Airlines, via Istambul,
com destino a Tbilisi. Refeição a bordo.

2º DIA TBILISI

Chegada ao aeroporto internacional de Tbilisi durante a noite.
Desembarque assistido pelo nosso agente local – com a presença do guia Nortravel de língua portuguesa que acompanha
o circuito nos 3 países e transporte para o Hotel Sheraton
Grand Tbilisi Metechi Palace *****, ou similar. Após o
pequeno-almoço buffet, visita de Tbilisi com guia local. Da
visita destacamos a Cidade Antiga, onde poderemos ver: a
igreja Metekhi, a estátua do rei Vakhtang Gorgasali (fundador
da cidade, no século V); o antigo distrito de Abanotubani, conhecido pelos seus banhos de enxofre; a fortaleza de Narikala;
a rua Sharden e a Sinagoga. A meio da visita será servido o
almoço num restaurante local. Após a refeição, seguimos
para a antiga capital e centro religioso da Geórgia – Mtskheta,
classificada Património da Humanidade da UNESCO e habitada desde o segundo milénio antes de Cristo. Aqui visitamos
a Igreja Jvari, obra-prima do início da Idade Média, e o mais
importante monumento para muitos cristãos, a Catedral de
Svetitskhoveli, em português “O Pilar da Vida”, porque no seu
interior terá sido enterrada a túnica de Cristo sobre a qual se
encontra o referido pilar. Tempo disponível para compras. Ao
início da noite, jantar num restaurante com uma excelente
vista para a cidade. Regresso ao hotel e alojamento.

3º DIA TBILISI / SADAKHLO / HAGHPAT
(ARMÉNIA) / PARQUE DAS LETRAS /
DESFILADEIRO DO RIO QASAGH / EREVAN

Após o pequeno-almoço buffet, partida para a fronteira de
Sadakhlo. Mudança de autocarro e de guia local. Entrada na
Arménia pelo vale do rio Debed até ao Mosteiro de Haghpat,
Património da UNESCO, construído no final do século X, e
tendo sofrido algumas alterações já nos séculos XII e XIII. Almoço em restaurante local. A caminho de Erevan, fazemos
uma paragem para uma foto ao monumento do alfabeto
arménio antes de continuarmos a viagem até à capital da
República da Arménia. Ainda antes de se entrar na cidade,
passamos pelo desfiladeiro do rio Qasagh, onde se desfruta
de uma vista espetacular. Chegada a Erevan e alojamento no
Hotel DoubleTree by Hilton Yerevan City Centre ****
Sup, ou similar. Jantar no hotel. Alojamento.

4º DIA EREVAN – MATENADARAN / ECHMIADZIN /
ZVARTNOTS – EREVAN

Após o pequeno-almoço buffet, damos início à visita da cidade com guia local, de onde destacamos: a Praça da República,
a Universidade Estatal, o Parlamento, a Residência Presidencial, a Ópera e o complexo para desporto e concertos. Seguimos para o Memorial ao Genocídio, dedicado às vítimas do
genocídio de 24 de abril de 1915, quando esta região estava
sob domínio otomano. Segue-se o Museu dos Manuscritos
Antigos Matenadaran, onde se conservam os tesouros da
civilização arménia (mais de 17.000 manuscritos – a maior
coleção do mundo), o Centro de Arte Cafesjian, cuja coleção
foi iniciada pelo próprio Sr. Cafesjian, reúne obras nacionais
e estrangeiras de arte contemporânea (uma peça de Joana
Vasconcelos). Almoço num restaurante local. Após o almoço, visitamos uma típica fábrica de tapetes (produção artesanal) e um típico mercado local. A antiga capital da Arménia,
Echmiadzin, recebe de seguida a nossa visita. Desde o século
IV, que esta cidade é um dos maiores centros religiosos, sendo
que a catedral desta cidade é uma das mais antigas do mundo
cristão. Com a visita ao Templo de Zvartnots (641-661 a.C.),
que faz parte do Património da UNESCO, terminamos as visitas deste dia. Regresso ao hotel. Jantar em restaurante local.
Alojamento no hotel.
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circuito

exclusivo
NORTRAVEL

TBILISI • EREVAN • DILIJAN • SHEKI – BAKU

5º DIA EREVAN – KHOR VIRAP / VINHA DE ARENI /
NORAVANK – EREVAN

Após o pequeno-almoço buffet seguimos até Khor Virap de
onde se avista do lado turco da fronteira, o bíblico Monte Ararat, associado à tradição do dilúvio e da arca de Noé. Ainda
hoje o povo Arménio clama a sua descendência do personagem bíblico Noé. Em Artasaat, antiga capital da Arménia, visita
ao Poço Profundo onde esteve prisioneiro S. Jorge o Iluminador. Iremos desfrutar de uma pequena atuação de músicos
locais, utilizando um instrumento local chamado Duduk - um
instrumento tradicional de sopro, popular entre os povos do
Cáucaso, Médio Oriente e Leste Europeu. A palavra de origem
inglesa designa uma série de instrumentos de sopro, conhecidos como balaban ou mey na Turquia, duduki na Georgia,
balaban no Azerbaijão, entre outros nomes e definições. Almoço em restaurante local. De tarde, seguindo viagem pelo
desfiladeiro, vamos encontrar o Mosteiro de Noravank, que
data do século XIII, passando a caminho pelas vinhas/adega da
aldeia de Areni. Esta aldeia foi um dos locais onde antigamente
se fazia grande parte do vinho consumido na Arménia. Visita
de uma adega e regresso a Erevan, para jantar e alojamento.

6º DIA EREVAN / GEGHARD / GARNI / SEVAN /
DILIJAN

Após o pequeno-almoço buffet, partida para a reserva natural
de Khosrov onde visitamos o templo pagão do século primeiro, o Templo de Garni, dedicado ao deus do sol Mitra, e que
foi construído em 77 d.C. pelo Rei Trdat como residência real
de verão. Foi destruído por um terramoto no século XVII e
restaurado em 1969-1974. As paredes que cercam o templo,
as ruínas do palácio do rei e a casa de banho foram mantidas.
Segue-se uma “pequena aventura”, uma viagem em veículos
todo-o-terreno soviéticos pelo desfiladeiro de Garni a que
chamamos “Garni e a Sinfonia das Pedras”. De regresso ao
povoado, almoço tradicional arménio, com a preparação do
“lavash’’ (pão tradicional da Arménia, cozido em forno de pedra). Seguimos depois para a visita ao Mosteiro de Geghard,
Património da UNESCO. Por ter uma acústica única decidimos organizar no seu interior um pequeno concerto vocal
privado, de música arménia medieval. A caminho de Dilijan,
iremos passar pelo Lago Sevan a 2.000m de altitude. Visita
ao Mosteiro de Sevanavank. Embarque para um pequeno passeio pelo lago. Continuamos a viagem para a cidade termal
de Dilijan no Parque Natural do mesmo nome. Alojamento
no Hotel Best Western Paradise Dilijan **** ou similar.
Jantar no hotel.

7º DIA DILIJAN / SADAKHLO /TBILISI (GEÓRGIA)

Pequeno-almoço buffet. Saída para um pequeno passeio
pedestre pelo centro de Dilijan. De seguida iremos visitar a
pequena localidade de Fioletovo, onde se encontram os Molocans. Este povo, uma minoria nacional com raízes na Rússia,
e que não aceitou o cristianismo ortodoxo, são conhecidos
por este nome, devido ao facto de não ingerirem álcool e
beberem leite de maneira ritual todas as 4ª e 6ª feiras (molokan significa ‘’bebedor de leite’’). Partida para Sadakhlo para
formalidades de fronteira na Geórgia, Paragem para almoço
num restaurante local. Mudança de autocarro e de guia local
e continuação para Tbilisi. Chegada e alojamento no Hotel
Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace *****, ou similar. Jantar num restaurante local.

8º DIA TBILISI / SIGNAGI / FRONTEIRA LAGODEJI/
SHEKI (AZERBAIJÃO)

Pequeno-almoço buffet e partida para a zona este da Geórgia, conhecida pelas suas vinhas e adegas. Visita de Signagi,
uma antiga cidade, conhecida como a cidade do amor, com as
suas ruas em calçada e as varandas no antigo estilo georgiano.
Elevando-se a cerca de 800 metros, daqui tem-se uma vista
desafogada sobre o Vale de Alazani e as grandes montanhas
do Cáucaso. A cidade assenta em cima de fortificações do século XVIII. Iremos degustar um almoço tradicional georgiano.
Seguimos para o Mosteiro de Bodbe, originalmente construí-

do no século IX, sofreu remodelações profundas já no século
XVII. Atualmente funciona como um convento e é um dos
locais de peregrinação na Geórgia. Passagem da fronteira,
com mudança de autocarro e de guia local (nesta fronteira os
passageiros têm que transportar as malas entre os dois edifícios das alfândegas, numa distância de 700 metros). Início da
viagem pelo Azerbaijão, seguindo por bonitas paisagens até à
cidade de Sheki. Chegada e alojamento no Hotel Sheki Saray
****, ou similar. Jantar num restaurante local.

9º DIA SHEKI / SHEMAKHA / BAKU

Pequeno-almoço buffet. Saída para visita do Palácio de Sheki
Khans. Datado do século XVIII, este palácio junta as arquiteturas tradicionais nacionais e palacianas. É notável que durante a construção do palácio, nem um único prego tenha sido
usado, e o vidro colorido para o shebeke (mosaico nacional)
foi trazido de Veneza. Havia muitos caravancerais em Sheki,
cidade famosa pelo seu comércio. Dois deles ainda se encontram em boas condições: os Caravancerais Superior e Inferior,
construídos no século XVIII. Visitamos também o museu da
História Sheki, onde podemos ver artefactos de vários períodos e peças relacionadas com o fabrico e comércio da seda.
Em seguida, iremos de carro até à vila de Kish, localizada a
cerca de 21 Km de Sheki. Kish, uma das aldeias mais antigas
do território do Azerbaijão, é conhecida pelo seu monumento
arquitetónico único, um templo do período da Albânia Caucasiana. O atual edifício do templo de Saint Elisei foi erguido nos
séculos X a XII. Naquela época, de acordo com algumas opiniões dos estudiosos, o templo de Kish foi edificado no mesmo lugar onde o apóstolo Elisei fundou a sua Igreja. Essa é a
razão pela qual o templo em Kish é frequentemente chamado
de Mãe dos templos no Cáucaso. Almoço num restaurante local. Partida para Baku. Em caminho visita da cidade de Shamakhi com a mesquita Juma e o mausoléu Yeddi Gumbez. Visita
do mausoléu Diri Baba, na aldeia de Maraza. Chegada a Baku.
Chegada e alojamento no Hotel Boutique 19 *****, ou
similar. Jantar em restaurante local.

10º DIA BAKU

Pequeno-almoço buffet. Saída para visita da capital do Azerbaijão, Baku, mais exatamente a sua parte histórica. Iniciamos
o passeio, pela visita ao Martyrs Alley (Highland Park), localizado nas encostas mais altas do West End da cidade. Este
é o melhor lugar para uma panorâmica da cidade e da Baía
de Baku. Em seguida, seremos levados ao centro histórico,
à sua parte antiga, conhecida por Icheri Sheher. Vamos ver
os edifícios de destaque desta zona, incluindo o Palácio do
Shirvanshakhs (o exemplo mais marcante das estruturas palacianas medievais no Azerbaijão, datado de meados do século XV); Maidens Tower (a antiga fortaleza de oito andares
construída originalmente como um farol de fogo). Almoço
em restaurante local. Andando ao longo de estreitos becos,
poderemos ver caravancerais e mesquitas históricas e imponentes mansões dos barões do petróleo, construídos durante
o primeiro boom do petróleo. Jantar num restaurante local,
regresso ao hotel e alojamento.

11º DIA BAKU / LISBOA OU PORTO.

Pequeno-almoço piquenique (formato box). De madrugada
transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque e
saída em voo regular da Turkish Airlines, via Istambul, com
destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao aeroporto de destino.
FIM DA VIAGEM.

O diferencial deste circuito
•
•

•
•
•

Visita do templo de Saint Elisei, em KISH.
Pequeno concerto vocal de música arménia medieval
no mosteiro de GEGHARD, Património da UNESCO.
Centro histórico de TBILISI.
Catedral de ECHMIADZIN.
Passeio em veículos 4x4, no desfiladeiro de GARNI.

PARTIDAS GARANTIDAS
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

11

28

DIAS

18

REFEIÇÕES p.a.buffet

VISITAS

TBILISI

EREVAN

DILIJAN

TBILISI

SHEKI

BAKU

2

3

1

1

1

2

GEÓRGIA

TBILISI

DILIJAN

EREVAN

BAKU

10

ARMÉNIA

SHEKI

AZERBAIJÃO

BAKU

DATAS DE PARTIDA garantidaS
Abril

22

AGOSTO

5

junho

1

SETEMBRO

2

JULHO

1

Na partida de 1Jun o itinerário realiza-se no sentido inverso (entrada por Baku
e saída por Tbilisi , voos com embarque em Lisboa), garantindo todos os serviços e visitas programadas. Consulte itinerário detalhado em www.nortravel.pt

PREÇO POR PESSOA
DATAS
TODAS AS DATAS
DE PARTIDA

DUPLO

INDIVIDUAL

€ 2.460

€ 3.020

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 280, sujeito a alteração.

O PREÇO INCLUI
•

•
•
•
•
•
•

TBILISI

•
•
•
•
•
•

Passagem aérea em classe económica em voos regulares Turkish Airlines para os
percursos Lisboa ou Porto / Istambul / Tbilisi e Baku / Istambul / Lisboa ou Porto, com
direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 30kg;
Assistência nas formalidades de embarque em Portugal;
Circuito em modernos autocarros de turismo de acordo com itinerário;
Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa desde o aeroporto de
chegada ao aeroporto de partida, no destino;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet, exceto no último dia em Baku;
Refeições indicadas no itinerário – 18 refeições (bebidas não incluídas), sendo uma
delas em formato piquenique;
Guias locais em espanhol;
Visitas e entradas conforme itinerário;
Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de bagagem por pessoa);
Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*;
Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 280.

* Seguros complementares pág. 130

O PREÇO não INCLUI
•
•
•

Bebidas, despesas de caráter pessoal e quaisquer serviços não mencionados como
incluídos;
Gratificações a guias e motoristas;
Visto de entrada no Azerbaijão.

Notas importantes
•
•
•
•

Aconselha-se o uso de repelente de insetos.
A ordem das visitas poderá ser alterada, garantindo integralmente todos os serviços e visitas programados.
A classificação hoteleira na Geórgia, Arménia e Azerbaijão é diferente da usada na
Europa. A categoria indicada é atribuída pelas autoridades turísticas locais
No Azerbaijão, a maioria da população local pratica a religião islâmica, devendo
por isso ser rigorosamente respeitadas tradições locais e costumes religiosos bem
como imposições em vigor em termos de traje. O período de Ramadão em 2020
ocorre de 23 abril a 23 maio.

PASSAPORTE E VISTO OBRIGATÓRIO
•
•

O passaporte deve ter uma validade superior a 6 meses;
Obrigatório Visto para entrada e saída no Azerbaijão, que terá de ser tratado no
site https://evisa.gov.az/en/

EREVAN

grandes viagens

Nortravel Operador de Confiança
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GUIA PRIVATIVO

O MELHOR DO IRÃO

circuito

exclusivo
NORTRAVEL

SHIRAZ · PERSÉPOLIS · NAQSH-E RUSTAM · PASARGAD · YAZD · ISFAHAN · ABYANE · QOM · TEERÃO
1º DIA LISBOA OU PORTO / ISTAMBUL / SHIRAZ

Comparência no respetivo aeroporto 3 horas antes da partida para formalidades de embarque assistidas pelo representante da Nortravel. Partida em voo da Turkish Airlines, via
Istambul, com destino a Shiraz. Refeição a bordo.

2º DIA SHIRAZ

Chegada a Shiraz durante a noite. Assistência pelo guia privativo de língua espanhola que acompanha a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida. Transporte ao
Hotel Chamran *****, ou similar. Alojamento no hotel.
Após o almoço no hotel, saída para visita da bela cidade de
Shiraz. Conhecida como a cidade dos poetas e das flores, é a
capital da província que dá nome ao idioma iraniano, o farsi,
e fica localizada aos pés da montanha Allah-o-Akbar, banhada
pelo rio Khoshk. Visita da Mesquita de Nasir-ol-Molk, datada
de 1887 e que se destaca pela beleza da sua fachada, das suas
cúpulas e pela decoração harmoniosa e variada. A cidade de
Shiraz é famosa pelos seus palácios privados que seguem a
tradição islâmica onde o conceito de paraíso (derivado da
palavra persa pairidaeeza) é de um jardim, cercados por
um muro. Visita de uma casa-jardim, Narenjestan ou Eram.
Continuamos para conhecer o túmulo de Hafez, local especialmente querido para os habitantes de Shiraz. Ao final do
dia visitamos a mesquita de Vakil, uma das obras-primas do
período Zand, construída no reinado de Karim Kan, no ano de
1773 e que se encontra perfeitamente integrada na estrutura
do bazar do mesmo nome. Jantar e alojamento no hotel

3º DIA SHIRAZ / PERSÉPOLIS / NAQSH-E
RUSTAM / SHIRAZ

Pequeno-almoço buffet no hotel e saída para visitar Persépolis, a antiga capital persa e Naqsh-E Rustam, a necrópole dos
Aqueménidas. A existência de Persépolis como capital persa, conheceu um período relativamente efémero na dinastia Aqueménida. Iniciou-se com Dario I que começou a sua
construção em 518 a.C. e manteve-se nos reinados de Xerxes
e Artaxerxes, até à sua destruição às mãos de Alexandre Magno em 331 a.C. Destaca-se a escada monumental, a Porta de
Todas as Nações, o Palácio Apadana, o salão das cem colunas com os seus extraordinários baixos relevo que contam
em pormenor a história da antiga Pérsia. A visita completa-se
com Naqsh-E Rustam, a imensa e imponente necrópole, um
dos lugares mais monumentais e impactantes do Irão. Os
túmulos são esculpidos e escavados na própria montanha
e pertencem ao rei Aqueménida Dario III e aos monarcas
sasánidas Artaxerxes II e Artaxerxes III. Almoço incluído em
restaurante local. De regresso a Shiraz, entramos na cidade
pela porta do Corão, que era o único acesso à cidade quando
era cercada por muralhas. Ao final do dia passeio exterior do
santuário de Chah Cheragh, um dos principais centros de peregrinação do Irão. Jantar e alojamento no hotel.

4º DIA SHIRAZ / PASARGAD / YAZD

Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para Yazd. No caminho visitamos Pasargad, a mítica cidade onde se encontra o
túmulo de Ciro, o Grande e o que resta da que foi a capital do
império persa da época de Ciro. Paragem para almoço incluí-

Abyane
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do num restaurante no percurso. Aqui a paisagem austera e
semidesértica só tem par na grandiosidade do império Persa. Ainda em caminho para Yazd, ao longo da estrada vemos
umas construções em terra, os “cones de gelo” destinados a
guardar produtos alimentares a temperaturas mais baixas. Ao
final da tarde chegada à cidade oásis de Yazd. Jantar e alojamento no Hotel Safayee *****, ou similar.

5º DIA YAZD / ISFAHAN

Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para visitar a antiga
cidade de Yazd. Começando pelas Torres do Silêncio, recintos circulares elevados onde os zoroastrianos entregavam os
seus mortos à natureza, locais impressionantes pela influência que tiveram nas religiões monoteístas dos nossos dias.
Continuamos para o Templo do Fogo onde permanece guardada há 1500 anos a chama acesa da fé em Zoroastro. Depois
visitamos o conjunto monumental de Amir Chakhmagh e a
imperdível Mesquita Jame, pela qualidade e beleza dos seus
azulejos com 650 anos. Almoço incluído em restaurante local. Saída para Isfahan. Chegada, jantar e alojamento no Hotel Kowsar *****, ou similar.

6º DIA ISFAHAN

Pequeno-almoço buffet no hotel. Este dia é dedicado a conhecer Isfahan, a pérola da Pérsia, possivelmente a cidade
mais ocidental do Irão, onde o ambiente é descontraído e
o clima aprazível. Iniciamos a visita na Praça do Imam Naq-Shé-Djahan ou o espelho do mundo. Esta praça é Património
da Humanidade declarada pela UNESCO e é onde melhor se
capta o esplendor desta cidade, e à volta da qual se encontram três monumentos imperdíveis: o Palácio de Ali Qapu,
a Mesquita do Sheik Lotfollah e a mesquita do Imam. Depois
do almoço em restaurante local, visitamos as antigas pontes
de Sharestan (séc. XII) que unem as duas margens do rio
Zayandeh. A cidade de Isfahan é o centro de artesanato mais
importante do país, sendo a tecelagem de tapetes um dos
produtos persas mais famosos, bem como a arte milenar das
pinturas em miniatura, (visita incluída de centros de artesanato). Jantar e alojamento no hotel.

7º DIA ISFAHAN

Pequeno-almoço buffet no hotel. E continuação das visitas
em Isfahan. Visitamos a Mesquita Jame, que possui elementos arquitetónicos de várias épocas e que se destaca pelo seu
pátio central, que é o maior do país. Em seguida o Palácio
Chehel Sootun, mandado construir pelo Xá Abbas II e a Igreja
Vank situada em pleno bairro arménio, sendo por isso local
de culto e uma referência para os cristãos arménios do Irão.
Os motivos que ilustram o seu interior permitem observar o
profundo contraste entre o interior das mesquitas muçulmanas e a presença iconográfica dos ritos cristãos do oriente.
Após o almoço incluído em restaurante local, recomenda-se
a visita do grande bazar coberto da cidade. Jantar e alojamento no hotel.

8º DIA ISFAHAN / ABYANE / QOM / TEERÃO

Pequeno-almoço buffet no hotel. Hoje vamos penetrar no
coração do Irão, percorrendo paisagens de uma beleza rude

e austera. Paragem para visitar Abyane, um dos povoados
mais altos do país e que parece fundir se com o relevo acidentado. Percorrer a localidade a pé é um regresso às origens
mais profundas do Irão e a cor dominante ocre contrasta
com os trajes coloridos das mulheres. Paragem para almoço incluído num restaurante no percurso. Continuação para
Qom e para o seu mausoléu. Nesta cidade viveu o Ayatollah
Khomeini, o mentor político e espiritual da revolução Islâmica
que destituiu a monarquia em 1979. Depois, rumo ao norte
e à capital, Teerão, uma das mais importantes do mundo muçulmano. Fundada por tribos persas, no século XIII os mongóis transformaram-na no núcleo urbano mais importante da
antiga Pérsia. A sua personalidade, urbanidade e riqueza museológica impressiona pela diversidade. Jantar e alojamento
no Hotel Azadi *****, ou similar.

9º DIA TEERÃO

Após o pequeno-almoço buffet, começamos pelo museu arqueológico, centro importante de investigação, fundamental
para a compreensão da civilização persa, responsável pela
primeira declaração dos Direitos do Homem em 538 a.C.,
ou o 1º serviço postal dentro do império de Ciro, o Grande.
Almoço num restaurante local. Seguimos para o Palácio de
Golestan, também conhecido pelo Palácio das Flores. Erigido no século XVIII, e antiga residência real da dinastia Qajar,
foram aqui coroados os reis da dinastia Pahlavi. Neste complexo encontramos muitos jardins e edifícios que albergam
vários museus e dos quais destacamos: o Trono de Mármore,
o Museu Negar Khaneh e o Palácio Branco. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

10º DIA TEERÃO

Pequeno-almoço buffet no hotel e saída para um dia completo de visitas na capital iraniana. Começamos pelo museu
dos tapetes, o Palácio de Saad Abad, antiga residência do Sha
Reza, composto por 18 palácios e palacetes, e onde depois
da revolução iraniana, vários dos palácios foram convertidos
em museus. Almoço num restaurante local. Continuamos as
visitas, concluindo com o Santuário do Imam Zadeh Saleh.
Regresso ao hotel para jantar. Em hora a indicar localmente
transporte ao aeroporto.

11º DIA TEERÃO / ISTAMBUL / LISBOA OU
PORTO

Formalidades de embarque e saída em voo regular da Turkish
Airlines, via Istambul, com destino a Lisboa ou Porto. Refeição a bordo. Chegada. FIM DA VIAGEM.

O diferencial deste circuito

•

•

•

Visita dos CONES DE GELO destinados a guardar os
alimentos a temperaturas mais baixas.
Visita das TORRES DO SILÊNCIO, ligadas ao culto
zoroastriano dos defuntos.
Visita da aldeia de ABYANEH, um dos povoados mais
originais do Irão.

PARTIDAS GARANTIDAS
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

11

11

18

DIAS

VISITAS

9

REFEIÇÕES p.a.buffet

SHIRAZ

YAZD

ISFAHAN

TEERÃO

3

1

3

3

TEERÃO
QOM
IRÃO

ABYANE

ISFAHAN

PASARGAD

YAZD
NAQSH-E RUSTAM

PERSÉPOLIS

SHIRAZ

SHIRAZ

DATAS DE PARTIDA garantidaS
junho

7

agosto

18

julho

21

setembro

24

PREÇO POR PESSOA
DATAS
TODAS AS DATAS DE PARTIDA

DUPLO

INDIVIDUAL

€ 2.115

€ 2.575

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 275, sujeito a alteração.

O PREÇO INCLUI
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISFAHAN

•
•

Passagem aérea em classe económica em voos regulares Turkish Airlines para os percursos Lisboa ou Porto
/ Istambul / Shiraz e Teerão / Istambul / Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem
até 30kg;
Assistência nas formalidades de embarque em Portugal;
Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com itinerário;
Acompanhamento de guia privativo em língua espanhola desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de
partida, no destino;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet;
Refeições indicadas no itinerário – 18 refeições (bebidas não incluídas);
Visitas e entradas conforme itinerário;
Gorjetas aos bagageiros e nos restaurantes;
Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*;
Taxas de turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 275.

* Seguros complementares pág. 130

O PREÇO não INCLUI

•
•
•

Bebidas, despesas de caráter pessoal e quaisquer serviços não mencionados como incluídos;
Visto de entrada no Irão;
Gratificações ao guia local e motoristas.

PASSAPORTE E VISTO OBRIGATÓRIO
•
•

O passaporte deve ter uma validade superior a 6 meses;
O Visto será obtido na chegada ao Irão – deve ser pedido com antecedência, e através do site https://e_
visa.mfa.ir/en/, o documento de suporte ao Visto (electronic visa application). Este documento, conjuntamente com o passaporte, servirá para se obter o Visto no aeroporto de chegada. O pagamento
será efetuado no aeroporto de chegada, em Euros (€ 75 por pessoa, valor atual e sujeito a alteração).
Não será permitido o embarque pela companhia aérea aos passageiros não portadores do documento
de suporte ao Visto.

NOTAS IMPORTANTES
•

•

•

•

É expressamente proibido fotografar ou filmar
edifícios governamentais e/ou militares (e áreas
circundantes);
Deverão ser rigorosamente respeitadas tradições locais e costumes religiosos bem como
imposições em vigor em termos de traje;
É totalmente proibida a importação, consumo,
compra ou venda de bebidas alcoólicas e/ou
carne de porco;
Recomendamos que consultem em www.nortravel.pt, mais notas importantes sobre o Irão;

•

•

•

Os nossos colaboradores são, geralmente, fiéis
seguidores da religião islâmica. O período de
Ramadão em 2020 ocorre de 23 abril a 23 maio.
Por motivos logísticos a ordem das visitas pode
ser alterada, cumprindo-se sempre todas as visitas previstas.
A classificação hoteleira no Irão é diferente da
usada na Europa. A categoria indicada é atribuída pelas autoridades turísticas locais.

YAZD
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EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

UZBEQUISTÃO O PATRIMÓNIO E A MAGIA DA ROTA DA SEDA
TASHKENT • KHIVA • BUKHARA • SHAJRISYABZ • SAMARCANDA
1º DIA LISBOA OU PORTO / ISTAMBUL /
TASHKENT

Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida. Assistência nas formalidades de embarque e saída, em voo regular
da Turkish Airlines, via Istambul, com destino a Tashkent no
Uzbequistão. Noite e refeição a bordo.

2º DIA TASHKENT

Chegada ao aeroporto de Tashkent pela manhã. Assistência
na chegada, pelo nosso representante local. Transporte ao
Hotel Wyndham, ou similar. Após o pequeno-almoço buffet no hotel, tempo livre para descanso. Após o almoço,
em restaurante local, o nosso guia local exclusivo de língua
espanhola dá início à primeira parte da visita à moderna capital do Uzbequistão, Tashkent: o Museu de Artes Aplicadas, a
Praça da Independência e Eternidade, o Memorial da II Guerra Mundial, fontes e edifícios modernos, a Praça da Ópera e
Ballet e a Praça de Amir Temur. Jantar em restaurante local.
Alojamento no hotel.

3º DIA TASHKENT / KHIVA

Pequeno-almoço e continuação da visita a Tashkent, iniciada
no segundo dia, incluindo a madraça Barak-Khan (séc. XVI) no
centro da cidade antiga, na praça Khast-Imam, a madraça Kafal
Shohi; na mesma praça, a biblioteca rica em manuscritos orientais que numa sala especialmente reservada se pode apreciar o
famoso Corão do terceiro califa de Osmão, escrito em meados
do séc. VII, mais tarde trazido desde Bagdad para o Uzbequistão e que terá sido a fonte originária do livro sagrado do islão,
o Corão. Visitamos ainda a madraça Kukeldash (séc. XVI) e o
mercado Chorsu, um dos maiores da Ásia Central. Almoço em
restaurante local. Em hora a indicar localmente, transporte ao
aeroporto. Formalidades e embarque em voo com destino a
Urgench/Khiva. Após o desembarque em Urgench, transporte
a Khiva (30 km) e instalação no Hotel Bek Khiva, ou similar.
Jantar em restaurante local. Alojamento no hotel.

4º DIA KHIVA

Após o pequeno-almoço buffet no hotel, damos início à
visita de cidade. Khiva é uma cidade de “Conto” convertida
em realidade, classificada como Património da UNESCO, o
seu riquíssimo património é compacto e ocupa uma pequena área no interior das muralhas conhecido por Ichan-Kala,
permitindo assim que toda a visita se faça a pé de forma confortável. Destacamos: o minarete Kalta Minor, o castelo Kunya-Ark (séc. XVII) e a madraça de Mohammed Rahim Khan.
Almoço em restaurante local. De tarde, continuamos a visita
pela madraça e minarete Islam Khodzha (séc. XIV) – considerado símbolo de Khiva. Na cidade de Khiva a complexa
mistura de edifícios civis e religiosos, com uma profusão de
ocre, turquesa, azul e dourado, são um autêntico banquete
para os olhos e para o espírito. Jantar em restaurante local.
Alojamento no hotel.

TASHKENT
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5º DIA KHIVA / BUKHARA

Pequeno-almoço buffet no hotel e continuação das visitas,
incluindo: o complexo arquitetónico Tash Hvoli (séc. XIX), o
mausoléu de Pajlaván Majmud (séc. XIV a XVIII), que tem a
maior cúpula de Khiva com revestimento lateral de azulejos
de cor celeste e topo dourado, a mesquita Dzhumá (séc. X)
e a madraça Allikulikhan. Almoço em restaurante local. Tempo livre para apreciar esta encantadora cidade. Jantar, cedo,
em restaurante local. Após o jantar, transporte a Urgench
onde apanhamos o voo para Bukhara. Transporte ao Hotel
Devon Begi, ou similar em Bukhara. Alojamento.

6º DIA BUKHARA

Após o pequeno-almoço buffet no hotel damos início à visita
da cidade de Bukhara, classificada Património da UNESCO,
bem como aos monumentos da região envolvente. Bukhara é uma das cidades mais representativas da Grande Rota
da Seda que a atravessava bem ao centro e que marcou até
hoje a sua arquitetura urbana: o Mausoléu dos Samánidas
(séc. IX a X), considerado uma das pérolas da arquitetura
da Ásia Central, é o sepulcro de família de uma dinastia local
que, embora coincidindo com uma época de grande divulgação do islão na região, obedece às regras arquitetónicas
pré-islâmicas dos templos do fogo zoroástricos, sintetizando
tendências de diversas outras culturas, na base das quais se
desenvolveu o estilo arquitetónico peculiar da Ásia Central. À
saída do monumento veremos a “Fonte de Job” alusiva à famosa lenda bíblica e que ilustra de forma exemplar o impacto
da Grande Rota da Seda na inter-relação civilizacional; a mesquita Bolo Hauz; a fortaleza mais antiga e impressionante de
Bukhara, a cidadela Ark a partir de onde se estende a cidade
antiga. Almoço em restaurante local. De tarde, continuamos
a visita, que contempla: o conjunto Poi-Kalan (séc. XII a XVI)
ocupando o centro de Bukhara aos pés do grande minarete
Kalan do ano 1127; a madraça Miri Arab; a madraça de Ulugbek (séc. XV); o conjunto Lyabi—Hauz (séc. XVI a XVII)
composto por três monumentos à volta de uma praça de
enorme impacto visual, a Madraça Kukeldash (1568), o Khanako e a Madraça Nadir Divanbegui (1622), sendo o centro
ocupado por um enorme tanque e o quarto lado pela típica
rua comercial do tempo da Rota da Seda. Durante a nossa estadia em Bukhara recomendamos a visita a um artesão local
que mantém o fabrico tradicional de marionetas e que nos
encanta com uma pequena demonstração de manipulação
das mesmas. Jantar típico, numa casa local, com espetáculo
de folclore. Alojamento no hotel.

7º DIA BUKHARA / SAMARCANDA

Pequeno-almoço buffet no hotel e partida para visita ao sepulcro da mãe de Bahouddin Nakshbandi que está localizado a 30km da cidade. Seguimos para o Mausoléu Chor Bakr
(séc. X) e a residência de verão do Emir de Bukhara Sitorai-Mokhi-Hossa (séc. XIX). Almoço em restaurante local e

circuito

exclusivo
NORTRAVEL

transporte para a estação de caminho-de-ferro, onde embarcamos no comboio rápido, com destino a Samarcanda.
Chegada, transporte e instalação no Hotel Emir Khan, ou
similar. Jantar em restaurante local. Alojamento.
Nota: a bagagem será transportada de autocarro para Samarcanda.
Quem o desejar poderá viajar com uma pequena bagagem de mão

8º DIA SAMARCANDA

Após o pequeno-almoço buffet no hotel, damos início à visita
da mítica Samarcanda, um dos mais importantes entrepostos
da Grande Rota da Seda, capital de reinos poderosos, palco
de intrigas, grandezas e misérias dignas das Mil e Uma Noites,
cidade Património da UNESCO pela sua história e património
ímpares: a Praça Registão, a mais espetacular da Ásia Central,
no centro da cidade e confluência de seis caminhos foi um
importante centro de trocas comerciais. Quando observada
do único lado não edificado, o impacto visual no visitante é
estarrecedor. As três Madraças com fachadas de “filigrana”
são de cortar a respiração: a madraça de Ulugbek (neto de
Amir Timur séc. XIV), a madraça de Sher-Dor (séc. XVII) e
a madraça de Tilla-Kari (séc. XVII); o mausoléu Gur-Emir,
sepulcro dos Timúridas; mausoléu Rukhabad (exterior); a
mesquita Bibi-Khanim (mandada construir por Tamarlão
no séc. XV) e o bazar Siab. Almoço em restaurante local.
De tarde, continuamos a visita com o conjunto arquitetónico Shahi-Zinda (séc. IX a XV), relacionado com Kusam ibn
Abbas, primo do profeta Maomé, o museu da cidade antiga Afrosiab e o observatório Ulugbek (séc. XV) com o seu
sextante gigante. Jantar em restaurante local com show de
folclore. Alojamento no hotel.

9º DIA SAMARCANDA / ISTAMBUL / LISBOA OU
PORTO

Pequeno-almoço piquenique (formato box). De madrugada
transporte ao aeroporto. Formalidades de embarque e saída
em voo regular Turkish Airlines, via Istambul, com destino a
Lisboa ou Porto. Refeição a bordo. Chegada ao aeroporto de
destino. FIM DA VIAGEM

O diferencial deste circuito
•

•

•
•

Jantar típico em BUKHARA, com espetáculo de
folclore.
Visita da praça Registão em SAMARCANDA, a mais
espetacular da Ásia Central.
Madraça Barak-Khan, em TASHKENT.
Zona histórica de KHIVA.

PARTIDAS GARANTIDAS
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

9

12

DIAS

VISITAS

TASHKENT

KHIVA

2

2

14

8

REFEIÇÕES p.almoços
BUKHARA SAMARCANDA

2

2

KHIVA

BUKHARA
SHAJRISYABZ

TASHKENT
SAMARCANDA

KHIVA

DATAS DE PARTIDA garantidaS
19

SETEMBRO 11

JUNHO

5

outubro

AGOSTO

14

ABRIL

PREÇO POR PESSOA
DATAS

2

DUPLO

INDIVIDUAL

ABR

€ 1.995

€ 2.225

JUN

€ 2.115

€ 2.325

AGO a out

€ 2.035

€ 2.245

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 325 sujeito a alteração.

O PREÇO INCLUI
•
•
•

SAMARCANDA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passagem aérea em classe económica em voos regulares Turkish Airlines de Lisboa
ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 30kg;
Voo regular Tashkent/Urgench e Urgench/Bukhara em classe económica, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 20kg;
Transporte no comboio de alta velocidade entre Bukhara e Samarcanda;
Assistência nas formalidades de embarque, em Portugal;
Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com itinerário;
Acompanhamento de experiente guia de língua espanhola desde o aeroporto de
chegada ao aeroporto de partida, no destino;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet, exceto no último dia em Samarcanda;
Refeições indicadas no itinerário – 14 refeições (bebidas não incluídas);
Visitas e entradas conforme itinerário;
Espetáculo de folclore em Bukhara;
Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*;
Taxas de turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 325.

* Seguros complementares pág. 130

O PREÇO não INCLUI
•
•

Bebidas, despesas de caráter pessoal e quaisquer serviços não mencionados como
incluídos;
Gratificações a guias, motoristas e bagageiros.

PASSAPORTE OBRIGATÓRIO
•

O passaporte deve ter uma validade mínima de 6 meses, à data de entrada no país

NOTAs IMPORTANTEs
•

•

A maioria da população local pratica a religião islâmica, devendo por isso ser rigorosamente respeitadas tradições locais e costumes religiosos bem como imposições em vigor em termos de traje. O período de Ramadão em 2020 ocorre de 23
abril a 23 maio.
Por motivos logísticos a ordem das visitas pode ser alterada, cumprindo-se sempre todas as visitas previstas.

BUKHARA
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EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

A ÍNDIA DOS MARAJÁS
1º DIA LISBOA OU PORTO / DUBAI / BOMBAIM

Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida. Assistência
nas formalidades de embarque e saída, em voo regular da Emirates, via Dubai, com destino a Bombaim. Noite e refeição a bordo.

2º DIA BOMBAIM

Chegada e desembarque, assistido pelo guia privativo que acompanha a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida. Seguimos para visita panorâmica da cidade de Bombaim,
com destaque para Estação Vitoria Términus (exterior), Marine
Drive (marginal), a praia de Chowpatty, os Jardins Suspensos e o
colorido mercado de Crawford. Transporte ao Hotel ITC Grand
Central, ou similar. Jantar no hotel. Alojamento.

3º DIA BOMBAIM / UDAIPUR

Pequeno-almoço no hotel. De manhã cedo, acompanhados de
guia local, saímos de autocarro para a Porta da Índia, o ícone mais
famoso de Bombaim, para um passeio de barco até à Ilha Elefanta1. Densamente arborizada, a ilha aloja templos subterrâneos,
com 1200 anos, dedicados a Xiva, um dos Deuses da Trindade
Hindu. Destacamos as estátuas de Mahesamurti com 5,5 mts
de altura, e a de Xiva representado com 3 cabeças. Regresso a
Bombaim para almoço incluído. Em hora a indicar localmente
transporte ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida,
em voo regular, com destino a Udaipur. Chegada, assistência e
transporte ao Hotel Fateh Niwas, ou similar. Alojamento e jantar no hotel.
1
Caso as condições de navegabilidade obriguem a suspensão dos
transportes marítimos, este programa será substituído por uma visita
às Grutas de Kanheri.

4º DIA UDAIPUR

Pequeno-almoço no hotel. De manhã, início da visita de cidade.
Udaipur, cidade construída em redor do lago Pichola e envolvida
pelo ondulado das colinas que a rodeiam, parece ter surgido de
um conto de fadas. Inspirando poetas, escritores e pintores das
famosas miniaturas em osso, a região hoje atrai as elites indianas
pela doce qualidade de vida e clima ameno do lago. Da visita panorâmica destacamos o Templo Jagdish, um dos famosos templos de Udaipur que faz parte do complexo do Palácio da Cidade,
datado do séc. XVII, e labiríntico Palácio dos Maharanas, com a
sua combinação de arquitetura militar Rajpute e elementos decorativos mongóis. Almoço incluído. De tarde, percorrendo as
margens do Lago Fatehsagar, chegamos ao “Sahelion-ki-bari”,
jardim que serviu de palco a várias festas reais durante séculos,
e hoje é um dos locais preferidos da população de Udaipur para
um passeio em família ao fim do dia. Segue-se um relaxante passeio de barco nas águas plácidas do lago Pichola, um verdadeiro
convite ao relaxamento e contemplação de um dos mais belos
locais do Rajastão. Regresso ao hotel para jantar e alojamento.

5º DIA UDAIPUR / JAIPUR

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a indicar localmente transporte ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida, em
voo regular, com destino a Jaipur aquela conhecida como a cidade cor-de-rosa, devido à cor avermelhada dos seus edifícios.
A capital da província do Rajastão é também conhecida como o
principal centro de tecelagem de tapetes, bem como o paraíso
das pedras preciosas e semipreciosas, com inúmeros centros de
lapidação de gemas e produção de joias. Chegada, assistência e
transporte ao Hotel Hilton, ou similar. Almoço incluído no hotel.
De tarde visita do Templo Birla (ou Templo de Lakshmi Narayan),
de mármore branco, com destaque para os seus relevos, para assistir à cerimónia “Aarti”. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

6º DIA JAIPUR

Pequeno-almoço no hotel. Partida em autocarro, em direção ao
Forte Amber, situado a poucos quilómetros de Jaipur. No percurso para o Forte, breve paragem para fotografias, junto ao original,
e belíssimo, Hawa Mahal, também conhecido como o Palácio dos
Ventos, um dos mais famosos monumentos de Jaipur. Continuação para Forte Amber. Subida em elefante2 para visitar o esplêndido complexo do Forte, antiga cidadela dos Reis Kachawaha até
1727, altura em que a capital da Índia passou a ser Jaipur. Regresso a Jaipur para almoço incluído. De tarde, visita da capital do
Rajastão, onde destacamos o Palácio da Cidade, antiga Residência
Real de Marajás e, atualmente, Museu (sendo que ainda hoje existe uma pequena parte do Palácio que é usada pela Família Real
de Jaipur) e o colossal Observatório Astronómico “Jantar Mantar”, cujo nome significa literalmente ’instrumentos para medir a
harmonia dos céus’. Construído no século XVIII, este é um dos
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maiores observatórios do mundo totalmente construído em pedra e mármore. Durante o passeio pela cidade, iremos visitar um
estabelecimento de confeção e venda de Saree e Kurta/Payzama.
O Saree é o traje feminino utilizado pelas mulheres em Jaipur, a
Kurta é uma camisa solta sem gola usada em muitas regiões do
sul da Ásia e que desce pouco abaixo da cintura enquanto que
Payzama ou Pajama, é também uma camisa solta sem gola mas
que desce até à zona dos joelhos. Haverá uma demonstração de
como usar estes adereços. Jantar e alojamento no hotel.
2
Em caso de indisponibilidade de elefantes, a subida será efetuada em
Jeeps.

7º DIA JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a indicar localmente partida
para Fatehpur Sikri a cidade mandada construir pelo Imperador
Mongol Akbar mas hoje desabitada pela falta de água. Visitamos o
núcleo classificado como Património da Humanidade pela UNESCO, onde no alto da colina emerge a grandiosa mesquita aberta,
onde jaz o túmulo do sufista místico Salim Chishti. Desde 1568,
quando o santo teve a notável visão que Akbar iria finalmente ter
um herdeiro, o santuário atrai multidões de crentes, nomeadamente mulheres sem filhos, à procura de um milagre. Continuação da viagem até Agra. Chegada e alojamento no Hotel Double
Tree by Hilton, ou similar. Almoço incluído. De tarde, visita do
majestoso Forte de Agra, antiga residência dos imperadores
mongóis e considerado como o forte mais importante da Índia.
Finalmente o momento tão esperado, a visita do Taj Mahal, uma
das Novas Sete Maravilhas do Mundo, classificado pela UNESCO
como Património da Humanidade e, sem dúvida, um dos maiores símbolos da Índia e conhecido como a maior prova de amor
do mundo. Para construir este mausoléu, em mármore branco
e pedras preciosas, trabalharam cerca de 20.000 trabalhadores
durante 17 anos. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

8º DIA AGRA / DELI / VARANASI

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a determinar localmente partida para Deli. As ligações entre as principais cidades da Índia são
uma oportunidade para apreciar os hábitos culturais sob as mais
diversas formas, desde a observação do cultivo dos campos, à
total liberdade das vacas que cruzamos, mas sobretudo entender a capacidade de sobrevivência das populações em condições
adversas de desenvolvimento. Almoço em restaurante local. De
tarde, transporte para o aeroporto de Deli. Chegada, formalidades de embarque e partida, em voo regular, para Varanasi, considerada a mais sagrada das cidades hindus. Chegada e transporte
ao Hotel Radisson BLU, ou similar. Jantar e alojamento.

9º DIA VARANASI

De madrugada, saída até ao Rio Ganges, para um passeio de
barco, onde teremos oportunidade para admirar os bonitos Palácios situados na margem do rio, as cremações e a incessante
atividade dos Ghats (escadas de pedra que descem até ao rio),
onde homens e mulheres realizam as suas abluções, rezam e purificam‑se no rio sagrado, meditando e fazendo yoga. Tempo ainda
para breve visita panorâmica incluindo os Templos Bharat Mata
e Shanta Durga, e a Universidade de Banaras Hindu. Regresso ao
hotel, pequeno-almoço e tempo para descansar. Almoço incluído
– refeição de estilo Thali (vários recipientes, com combinações
de sabores doce, salgado, amargo, azedo, adstringente e picante,
tudo servido num único prato). De tarde excursão a Sarnath, (a
cerca de 12 km). Foi aqui que Buda fez o primeiro sermão após
ter alcançado a iluminação e por isso se tornou um dos centros
mais sagrados de veneração dos budistas, destacando a estupa de
Dhamekh, a árvore de Buda e o templo de orações. Ao entardecer
teremos uma experiência inesquecível: a descida até aos bairros
antigos nas margens do Ganges será feita a bordo de riquexós
num percurso no meio do frenético e ruidoso trânsito local. Após
o pôr-do-sol é tempo de acompanhar a cerimónia do Ganga Aarti,
um momento de extraordinária comunhão mística com música,
cânticos, muita luz e cor. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

10º DIA VARANASI / DELI

Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre. Almoço incluído. Em
hora a combinar localmente transporte ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida, em voo regular, para Deli. Chegada
e transporte ao Hotel The Park, ou similar. Jantar e alojamento.

11º DIA DELI

Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita panorâmica da cidade
capital da Índia, Deli. Iniciamos pela Velha Deli, onde destacamos
o magnífico Forte Vermelho (exterior), e no coração do bairro

Chandni Chowk, visitamos a Mesquita Jama Masjid, a maior mesquita da Índia, em redor da qual fazemos um passeio de riquexó
para perceber como a principal comunidade muçulmana no país
desenvolve as suas atividades comerciais nos inúmeros bazares.
Depois seguimos para o Raj Ghat, o mais marcante símbolo da
nação indiana, onde Mahatma Gandhi foi cremado. Almoço incluído. De tarde, visita de Nova Deli, construída pelos britânicos
entre 1930-1940. Desta panorâmica destacamos a Porta da Índia, os edifícios governamentais, o templo Hindu Birla Mandir, e o
Gurudwara Bangla Sahib santuário sagrado da religião Sikh. Finalmente o mais elevado minarete isolado de toda a Índia, o Minarete Qutb, classificado como Património Mundial da Humanidade
e que domina o parque arqueológico de Mehrauli. Regresso ao
hotel para jantar. Alojamento.

12º DIA DELI / DUBAI / LISBOA OU PORTO

Pequeno-almoço piquenique (formato box). De madrugada
transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque, assistidas pelo nosso guia privativo, e saída, em voo regular da Emirates,
via Dubai, com destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao aeroporto
de destino. FIM DA VIAGEM.
Nota: os clientes que optarem por efetuar a extensão a Goa embarcam neste dia, em hora a indicar localmente, com destino a Goa.

O diferencial deste circuito
•
•
•

Passeio de elefante para visitar o Forte Amber em JAIPUR.
Visita do TAJ MAHAL, uma das sete maravilhas do mundo.
Passeio de barco no GANGES, o rio sagrado dos Hindus.

EXTENSÃO GOA
12º DIA DELI / GOA

Em hora a indicar localmente transporte ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida, em voo regular, com destino a Goa, ao
encontro de uma parte da nossa história cantada por Camões, “…
daqueles Reis que foram dilatando, a Fé, o Império, e as terras viciosas, de África e de Ásia andaram devastando’’. Chegada, assistência
e transporte ao Hotel Ramada Caravel Beach Resort, ou similar.
Almoço incluído1. Tempo livre para um primeiro contacto com a
cidade mais portuguesa da Índia. Jantar e alojamento.
Dependendo do horário do voo, o almoço poderá ser servido em Deli.

1

13º DIA GOA

Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita à Velha Goa, hoje uma
pequena aldeia que não deixa adivinhar um passado como porto
internacional e porta giratória do comércio de opulência entre a
Europa e a Ásia. São Francisco de Assis, o missionário do Oriente,
que residiu vários períodos em Goa, é a evocação obrigatória dos
visitantes do conjunto de edifícios Património Mundial da Humanidade pela UNESCO: a Basílica do Bom Jesus onde se encontram os
restos mortais do santo, a igreja de Santa Mónica e a Sé Catedral, de
traça tipicamente jesuíta. Almoço em restaurante local. Após tão
estreito contacto com a História de Portugal, continuação da visita
até à capital de Goa, Panjim, que se encontra na foz do rio Mandovi.
A atmosfera local conserva múltiplos vestígios da presença portuguesa em algumas belas casas de estilo colonial e igrejas. O nosso
dia não ficaria completo sem um passeio pela zona costeira banhada
pelo oceano Índico sulcado pelas caravelas de Vasco da Gama. Hoje
em dia a área é famosa pelas suas praias, como a de Dona Paula.
Regresso ao hotel e resto de dia livre. Jantar e alojamento.

14º DIA GOA

Estadia no hotel em regime de pensão completa. Dia completamente livre para atividades a gosto pessoal. Alojamento.

15º DIA GOA / DELI

Pequeno-almoço buffet no hotel. Tempo livre para últimas atividades a gosto pessoal. Almoço em restaurante local. Em hora a indicar
localmente transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque e saída em voo regular com destino a Deli. Chegada e transporte
ao Hotel Pride Plaza Aerocity, ou similar. Jantar e alojamento no
hotel.

16º DIA DELI / DUBAI / LISBOA

Pequeno-almoço piquenique (formato box). De madrugada transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque, e saída, em voo
regular da Emirates, via Dubai, com destino a Lisboa. Chegada. FIM
DA VIAGEM.

PARTIDAS GARANTIDAS nas datas assinaladas
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO

circuito

conforme itinerário

exclusivo
NORTRAVEL

12

17

DIAS

VISITAS

19

REFEIÇÕES p. almoços

BOMBAIM

UDAIPUR

JAIPUR

AGRA

VARANASI

DELI

1

2

2

1

2

2

DATAS DE PARTIDA garantidaS

DELI
FATEHPUR SIKRI

junho

2

2021

agosto

4

janeiro

12

outubro

6

fevereiro

16

UDAIPUR

As partidas 4Ago, 12Jan21 e 16Fev21 serão
operadas em voos Turkish Airlines. Consulte
o itinerário detalhado em www.nortravel.pt
JAIPUR

PREÇO POR PESSOA
DATAS

DUPLO

INDIVIDUAL

JUN + AGO

€ 2.620

€ 3.170

OUT

€ 2.730

€ 3.490

JAN E FEV 2021

€ 2.970

€ 3.740

O PREÇO INCLUI

•

•
•

•

AGRA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passagem aérea, em classe económica, em voos regulares da Emirates (via Dubai) ou da Turkish Airlines (via
Istambul) para os percursos Lisboa ou Porto/Bombaim e
Deli/Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça
de bagagem até 30kg, dependendo da data de partida
selecionada;
Voos domésticos, em classe económica, Bombaim/Udaipur + Deli/Varanasi + Varanasi/Deli, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 15kg;
Assistência nas formalidades de embarque em Portugal;
Acompanhamento de experiente guia local de língua espanhola desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de
partida, no destino;
Circuito em transporte privativo de acordo com o itinerário;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet, exceto no 12º dia (piquenique - formato box);
Refeições indicadas no itinerário – 19 refeições (bebidas
não incluídas);
Guias locais em inglês em Bombaim, na Ilha Elefanta, no
Palácio da Cidade em Jaipur e em Fatehpur Sikri;
Visitas e entradas conforme itinerário;
Gratificações ao guia permanente e motoristas;
Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de bagagem por pessoa);
Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*;
Taxas de turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 320 ou € 390.

* Seguros complementares pág. 130

O PREÇO não INCLUI
•
•

Bebidas, despesas de caráter pessoal e quaisquer serviços não mencionados como incluídos;
Visto.

EXTENSÃO GOA

5

2

8

DIAS

VISITAS

13

2021

agosto

15

janeiro

23

outubro

17

fevereiro

27

PREÇO POR PESSOA mínimo 4 participantes
DATAS

DUPLO

INDIVIDUAL

JUN

€ 700
€ 790

€ 1.000
€ 1.130

€ 900

€ 1.250

AGO
OUT + JAN
E FEV 2021

Partidas 23Jan21 e 27Mar21 – preços sujeitos a reconfirmação.
Os voos de regresso da extensão serão sempre para
Lisboa.

O PREÇO INCLUI
•

•
•
•
•
•
•

Voos regulares, em classe económica, para os percursos Deli / Goa / Deli, com direito ao transporte de 1
peça de bagagem até 15kg;
Transporte privativo em veículo com ar condicionado
nos transferes e nas visitas indicadas no itinerário;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet, exceto no 16º dia
(piquenique - formato box);
Refeições indicadas no itinerário – 8 refeições (bebidas não incluídas);
Guia local em português para as visitas de acordo com
o itinerário;
Visitas e entradas conforme itinerário;
Taxas de turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação.

O PREÇO não INCLUI

Devido aos voos internos terem um limite de 15 Kg por
pessoa (transporte gratuito no porão), caso necessite
de transportar mais bagagem, poderá comprar antecipadamente bagagem extra: por cada 5 Kg, haverá um
custo de € 28 (aplicável por pessoa e por voo) – valores
sujeitos a reconfirmação.

REFEIÇÕES p. almoços

junho

•

•

4

DATAS DE INÍCIO DA EXTENSÃO

•

O passaporte deve ter uma validade mínima de 6 meses.
O Visto para entrada na Índia terá de ser tratado no site
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html

Nota importante

grandes viagens

VARANASI

PASSAPORTE E VISTO OBRIGATÓRIO
•

UDAIPUR

AGRA

JAIPUR

BOMBAIM

Os preços indicados incluem taxas de aviação de €320
nas partidas de Ago, Jan e Fev 2021 e de € 390 nas partidas de Jun e Out, sujeito a alteração.
Partidas 12Jan21 e 16Fev21 – preços sujeitos a reconfirmação.

•

10

•

•
•
•

Bebidas, despesas de caráter pessoal e quaisquer serviços não mencionados como incluídos;
Gratificações aos guias e motoristas;
Acompanhamento de guia local privativo.
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GUIA PRIVATIVO EM PORTUGUÊS

MALÁSIA e SINGAPURA

novo

itinerário

O exotismo do Sudeste Asiático

circuito

exclusivo
NORTRAVEL

KUALA LUMPUR · CAMERON HIGHLANDS · PENANG · MALACA · SINGAPURA
1º DIA LISBOA OU PORTO / DUBAI

Comparência no aeroporto 3h30 antes da partida. Assistência nas formalidades de embarque e saída, em voo regular
Emirates, com destino ao Dubai. Noite a bordo.

mansão de Cheong Fatt Tze e Little India. Almoço incluído
num restaurante local Indiano. Após a refeição, terminamos
as visitas deste dia, pelo templo de Kek Lok Si. Regresso ao
hotel e tempo livre. Jantar no hotel. Alojamento.

ge. Almoço em restaurante local. Após a refeição, seguimos
para Singapura. Chegada e alojamento no Hotel Park Regis
Singapore ****, ou similar. Jantar no hotel.

2º DIA DUBAI / KUALA LUMPUR

6º DIA PENANG / KUALA LUMPUR

Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para meio-dia de
visita de cidade, incluindo: passagem por Padang e Civil district, paragem para fotos no Merlion Park, visita a Kampong
Glam, Little India, templo de Thian Hock Keng e Chinatown.
Almoço em restaurante local. Após a refeição, algum tempo livre para compras em Chinatown. Regresso ao hotel. Ao
início da noite, saída para jantar em restaurante local. Após
a refeição, seguimos para Clarke Quay. Aqui chegados embarque num bumboat (barco tradicional), onde iremos fazer um passeio de cerca de 30 minutos até Marina Bay (passeio regular não privado). Regresso ao hotel. Alojamento.

Chegada ao Dubai. Formalidades de trânsito, mudança de
avião e continuação em voo regular Emirates com destino
a Kuala Lumpur. Refeições a bordo. Chegada ao início da
noite, assistência na chegada, pelo nosso guia privativo de
língua portuguesa, que acompanha a viagem do 2º ao 10º
dia. Transporte ao Hotel Meliá Kuala Lumpur ****, ou
similar. Alojamento.

3º DIA KUALA LUMPUR / CAMERON
HIGHLANDS

Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para visitas em Kuala Lumpur, incluindo as grutas de Batu, onde encontraremos um templo Hindu, acessível no final de uma escadaria
de 272 degraus e a fábrica The Royal Selangor. Permanecendo majestosamente com o seu design urbano moderno,
o Centro de Visitantes Royal Selangor é o local ideal para
experimentar o estanho, tanto como uma bela peça a ser
admirada, como artesanato. Explore os eventos que o colocarão no meio da corrida de lata na Malásia colonial e a
fundação em 1885 da Royal Selangor, fabricante do melhor
peltre – liga de estanho e chumbo - do mundo. De seguida
visita a Orang Asli, uma aldeia aborígene. Paragem para almoço num restaurante local. Seguimos depois para visitas
na zona de Cameron Highlands. e onde destacamos um
mercado local, viveiro de flores, plantação de morangos e
quinta de borboletas. Chegada ao Hotel Strawberry Park
Resort, ou similar. Jantar típico no hotel (Steamboat dinner) – espécie de fondue, muito comum na Malásia. Alojamento

4º DIA CAMERON HIGHLANDS / PENANG

Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para visita do Monte Brinchang em veículos 4x4, seguindo-se um passeio na
floresta Mossy e uma visita a uma plantação de chá (visitas
sujeitas a condições climáticas favoráveis). Almoço em restaurante local e seguimos para Penang. Chegada ao Hotel
Bayview Georgetown ****, ou similar. Jantar no hotel
e alojamento.

5º DIA PENANG

Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para dia inteiro de
visitas em Penang: os enclaves patrimoniais de Georgetown
com as casas de clãs, património vivo desta cidade e motivo
porque foi, juntamente com Malaca, inscritas no Património Mundial da UNESCO em 2008. Inclui visitas à casa do clã
Khoo Kong Si, templo de Kuan Yin, o museu do Estado, a

CAMERON HIGHLANDS
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Pequeno-almoço buffet no hotel. Após o check out, saída em autocarro com direção a Kuala Lumpur. Durante o
percurso, visita à ilha de Bukit Merah Orang Utan. Paragem
para almoço em restaurante local. Continuação para Kuala
Lumpur. Chegada ao Hotel Meliá Kuala Lumpur ****,
ou similar. Alojamento e resto da tarde livre. Saída para jantar num restaurante local incluindo um pequeno espetáculo de danças típicas. Regresso ao hotel e alojamento.

7º DIA KUALA LUMPUR / PUTRAJAYA / MALACA

Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para visita de Kuala
Lumpur. Iniciamos a visita pela Mesquita Nacional (Masjid
Negara), seguindo-se o Memorial da Guerra (Tugu Negara), o Tribunal federal, a velha estação (Old Railway Station), o Cricket Club e o Palácio do Rei (King’s Palace).
Almoço em restaurante local. Seguimos para Malaca, com
passagem por Putrajaya - capital administrativa da Malásia.
Está situada a 25 quilómetros ao sul de Kuala Lumpur. A
cidade foi fundada em 19 de outubro de 1995, convertendo-se nessa altura, na mais nova capital do mundo. Visita
panorâmica de Putrajaya. Na chegada a Malaca e antes de
entrarmos no centro histórico, visita à Aldeia de São João,
conhecida localmente como Kampung Portugis, uma comunidade malaia, com origens portuguesas. Já no centro
de Malaca, passeio em Trishaw (popular veículo/bicicleta
de três rodas) do hotel Equatorial até Jonker’s Walk. Chegados a este ponto, continuamos para Harmony Street
– famosa pela arquitetura da zona residencial, bem como
pela localização numa única rua de três templos de religiões
diferentes - muçulmana, hindu e taoista. Visitamos de seguida um sapateiro de bound feet. Esta era uma técnica de
fixação dos pés com tecidos e que fazia com que ficassem limitados no seu crescimento. A prática encontra-se proibida
e atualmente vendem-se os sapatos como souvenir. Finalizamos o passeio com jantar em restaurante local. Regresso
a pé para o hotel com o guia (aprox. 10-15 minutos). Alojamento no Puri Boutique Hotel Malaca ****, ou similar.

9º DIA SINGAPURA

10º DIA SINGAPURA

Pequeno-almoço buffet no hotel. Manhã livre para últimas
compras na cidade ou para usufruir da piscina do hotel. Almoço no hotel. Saída para visitar o Garden by the Bay, onde
se inclui o acesso ao Flower Dome (gigantesca estufa com
uma imensa variedade de plantas e flores), Cloud Forest,
um misterioso mundo velado em névoa. Contemple vistas
de montanha de cortar a respiração, rodeadas por vegetação diversificada e gemas florais escondidas. E aprenda
sobre plantas raras e o seu ambiente de desaparecimento
rápido e OCBC Skyway, desfrutando desde 22mts de altura
de vistas panorâmicas dos jardins e do horizonte da Marina
Bay. No final, poderá assistir a um impressionante espetáculo chamado Garden Rhapsody (aproximadamente 10 minutos de espetáculo de luz e som). Após o final do espetáculo,
transporte para um restaurante local para jantar. No final
da refeição, transporte para o aeroporto internacional de
Singapura. Chegada e formalidades de embarque.

11º DIA SINGAPURA / DUBAI / LISBOA OU
PORTO

Ao início da madrugada, embarque em voo Emirates com
destino ao Dubai. Noite e refeições a bordo. Chegada ao
Dubai e mudança de voo. Embarque em voo Emirates com
destino a Lisboa ou Porto. Chegada à cidade de destino. FIM
DA VIAGEM

O diferencial deste circuito

8º DIA MALACA / SINGAPURA

Pequeno-almoco buffet no hotel. Saída para visita pedestre
do centro histórico de Malaca. Começamos o passeio pedestre pelas ruínas do antigo forte português, seguindo-se
a réplica do Palácio do Sultão e a igreja de São Paulo. Continuação para a Praça Holandesa e edifícios circundantes
– Igreja de Cristo, Fonte da Rainha Vitoria e a Torre do Relógio. Seguimos depois para o museu Baba & Nyonya Herita-

•

Visita de MALACA, incluindo a Aldeia de São João
(KAMPUNG PORTUGIS).

•

Visita da zona montanhosa de CAMERON HIGHLANDS.

•

Visita das grutas BATU CAVES, em KUALA LUMPUR.

•

Entrada no GARDEN BY THE BAY, em SINGAPURA.

PARTIDAS GARANTIDAS nas datas assinaladas
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

11

16

16

DIAS

VISITAS

8

REFEIÇÕES p.a. buffet

KUALA LUMPUR CAMERON HIGHLANDS PENANG KUALA LUMPUR MALACA SINGAPURA

1

1

2

PENANG

1

1

2

CAMERON HIGHLANDS
KUALA LUMPUR
MALACA
SINGAPURA

antigo forte português - malaca

DATAS DE PARTIDA garantidaS
JUNHO

4

outubro

15

AGOSTO

6

fev 2021

11

PREÇO POR PESSOA
DATAS

DUPLO

INDIVIDUAL

JUN

€ 2.540

€ 2.980

AGO E FEV21

€ 2.650

€ 3.090

OUT

€ 2.440

€ 2.880

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 440, sujeito a alteração.
(mínimo de 15 participantes na partida não garantida). Partida de 2021 preço
sujeito a reconfirmação

O PREÇO INCLUI
•

•
•
•
•
•
•
•

grutas de Batu - KUALA LUMPUR

•
•
•
•

Passagem aérea, classe económica em voos regulares da Emirates, via Dubai, para os
percursos Lisboa ou Porto / Kuala Lumpur e Singapura / Lisboa ou Porto, com direito
ao transporte de 1 peça de bagagem até 30Kg;
Assistência nas formalidades de embarque em Portugal;
Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
Acompanhamento de guia de língua portuguesa, desde o aeroporto de chegada ao
aeroporto de partida, no destino;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet;
Refeições indicadas no itinerário – 16 refeições (bebidas não incluídas);
Guia local em inglês, durante todo o circuito;
Visitas e entradas conforme itinerário;
Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*;
Taxas de turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 440.

* Seguros complementares pág. 130

O PREÇO não INCLUI
•

Bebidas às refeições, gratificações a guias, motoristas e bagageiros, despesas de
caráter pessoal e quaisquer serviços não mencionados como incluídos.

NOTAs IMPORTANTEs
•

•
•

A maioria da população local pratica a religião islâmica, devendo por isso ser rigorosamente respeitadas tradições locais e costumes religiosos bem como imposições em vigor em termos de traje. O período de Ramadão em 2020 ocorre de 23
abril a 23 maio.
Por motivos logísticos a ordem das visitas pode ser alterada, cumprindo-se todas
as visitas previstas.
A classificação hoteleira na Malásia e Singapura é diferente da usada na Europa. A
categoria indicada é atribuída pelas autoridades turísticas locais.

PASSAPORTE OBRIGATÓRIO
•

O passaporte deve ter uma validade mínima de 6 meses, à data de entrada no país

SINGAPURA

grandes viagens
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INDOCHINA

VIETNAME, LAOS e CAMBOJA

novo

HANOI • BAÍA DE HALONG • LUANG PRABANG • CATARATAS KHUANG SI• GRUTAS PAK OU • SIEM REAP • ANGKOR WAT • ANGKOR THOM •
BANTEAY SREI • DANANG • HOI AN • HUÉ • HO CHI MINH • DELTA DO MEKONG • TÚNEIS DE CU CHI
1º DIA LISBOA / DUBAI

Comparência no aeroporto 3h30 antes da partida. Assistência
nas formalidades de embarque e saída, em voo regular Emirates, com destino ao Dubai.

2º DIA DUBAI / HANOI (VIETNAME)

Chegada e mudança de voo. Embarque com destino a Hanoi.
Noite e refeições a bordo. Chegada a Hanoi. Formalidades de
entrada no Vietname. Assistência na chegada, pelo nosso guia
privativo de língua portuguesa, que acompanha a viagem até
ao 14º dia, em Ho Chi Minh. Transporte ao Hotel Pan Pacific
*****, ou similar. Jantar e alojamento no hotel.

3º DIA HANOI

Pequeno-almoço buffet no hotel. Este dia é dedicado a explorar, os lugares de maior destaque da cidade. Começamos por
uma visita ao mausoléu de Ho Chi Minh, à sua antiga residência, ao Pagode de um único pilar. Continuação da visita pelo
Templo da Literatura, conhecido como a primeira universidade
vietnamita, datado do séc. XI, construído em honra do filósofo
Chinês Confúcio. Seguimos para o Museu Etnológico, para saber um pouco mais das várias etnias. Almoço em restaurante
local. A seguir dirigimo-nos até ao Templo de Ngoc Son do séc.
XIX, localizado numa ilha no Lago Hoan Kiem, de onde seremos
transportados em riquexó até à Cidade Antiga, para conhecer
as suas “36 Ruas”, cheias de gente e de histórias interessantes.
Ao final da tarde, assistimos a um extraordinário espetáculo de
marionetas sobre água, no Teatro Thang Long, uma arte milenar vietnamita criada por camponeses quando, devido a cheias,
não podendo trabalhar inventaram algo para passar o tempo.
Jantar em restaurante local. Alojamento no hotel.

4º DIA HANOI / BAÍA DE HALONG

Após o pequeno-almoço buffet no hotel, saída para este, em
direção à Baía de Halong, classificada Património Natural da
Humanidade pela UNESCO. Chegada e embarque no junco –
barco tradicional – para um inesquecível passeio¹, em que visitamos grutas e ilhéus. Almoço de boas vindas. Possibilidade
de nadar ou utilizar um kayak (facultativo). De tarde, admire
o pôr-do-sol sobre a baía, participe numa aula de culinária ou
divirta-se na esplanada de um bar com happy hour. Jantar incluído. Noite a bordo.
¹Caso as condições atmosféricas não o permitam, o passeio de barco em Halong Bay, com alojamento incluído, será substituído por um
programa alternativo, indicado pelo nosso guia privativo.

5º DIA BAÍA DE HALONG / HANOI / LUANG
PRABANG (LAOS)

Pequeno-almoço ligeiro a bordo, à base de chá e massas. Iniciamos este dia com uma aula de Tai Chi, na coberta do barco,
com um dos melhores mestres Vietnamitas, enquanto o barco continua navegando lentamente pelo espetacular cenário,
onde as ilhas emergem do tranquilo mar cor de esmeralda.
Tempo ainda para visita de uma das grutas típicas da Baia de
Halong. Brunch a bordo. Desembarque e transporte ao aeroporto de Hanoi. Chegada, formalidades de embarque e saída
em voo regular com destino a Luang Prabang. Chegada, assistência e transporte ao Hotel Grand Luang Prabang *****,
ou similar. Alojamento e jantar no hotel.

6º DIA LUANG PRABANG – CATARATAS DE
KUANG SI – LUANG PRABANG

De manhã cedo pequeno-almoço buffet no hotel. Neste dia visitamos um dos monumentos mais importantes de Luang Prabang, o Wat Visoun, talvez o templo mais antigo da cidade, que
alberga a Estupa That Makmo, com a sua curiosa forma de melão. A excursão prosseguirá com paragens no templo budista
de Wat Aham, no centro de artesanato têxtil Ock Pok Tok e no
Museu Nacional – antigo Palácio Real. Almoço em restaurante
local. De tarde, continuação em direção às Cataratas de Kuang
Si, com paragem em algumas aldeias de minorias étnicas, que
permitirão observar os seus costumes. Uma vez chegados às
cataratas, possibilidade de nadar nas piscinas de cor turquesa
ou fazer uma caminhada pelo bosque. Regresso a Luang Prabang. Jantar em restaurante local e alojamento no hotel.

124

7º DIA LUANG PRABANG / GRUTAS DE PAK OU /
SIEM REAP (CAMBOJA)

Ao amanhecer – pelas 6h00 -, podemos assistir à colorida
cerimónia de Tak Bat, que tem lugar diariamente nas ruas de
Luang Prabang, reunindo curiosos, locais e um grande número
de monges budistas, estes últimos, prontos para fazerem as
oferendas aos seus Deuses. Regresso ao hotel. Após o pequenoalmoço buffet, visita de Wat Xieng Thong, templo construído
em 1560, nas margens do rio Mekong. Seguidamente iniciamos
um passeio num barco tradicional, pelo rio Mekong, para visitar
as Grutas de Pak Ou, célebres por albergarem mais de 4.000
esculturas de Buda, de diferentes estilos e tamanhos. Visitamos
ainda algumas aldeias nas proximidades, nomeadamente Ban
Xang Khai, onde se produz vinho de arroz. Almoço incluído. Em
hora a indicar localmente transporte ao aeroporto. Formalidades
de embarque e saída em voo regular para Siem Reap (Camboja).
Chegada, assistência e transporte ao Hotel Sokha Angkor
Resort *****, ou similar. Jantar e alojamento.

8º DIA SIEM REAP – ANGKOR THOM - TA
PROHM - ANGKOR WAT – SIEM REAP

Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, iniciamos a visita desde a Porta Sul de Angkor Thom, cidade real construída
no séc. XI, para seguir até ao Templo Bayon, situado no centro do complexo e composto por 54 torres com os rostos do
Buda da Compaixão, representando as províncias do Império
Khmer. Prosseguimos para o pequeno templo hindu Baksei
Chamkrong e terminamos na zona dos terraços, para visitar os
mais conhecidos: Terraço dos Elefantes e Terraço do Rei Leproso. Continuamos para o Templo Ta Prohm, um verdadeiro
encanto, onde se poderão conseguir das melhores fotos em
Angkor. Almoço num restaurante local. De tarde, dirigimo-nos
até à joia da coroa Khmer: o complexo de Angkor Wat, que é
Património da Humanidade pela UNESCO. Os Templos de Angkor foram construídos entre os séc. IX e XIII e, os que resistiram
constituem o esqueleto do que foi outrora o centro religioso e
administrativo do Império Khmer. Em cerca de 600 km2 foram
encontrados mais de 100 templos. Regresso ao hotel. Jantar
com espetáculo de danças tradicionais incluído. Alojamento.

9º DIA SIEM REAP / TEMPLOS DE BANTEAY SREI
E BANTEAY SAMRE / DANANG (VIETNAME) /
HOI AN

Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para visitar o Templo
Banteay Srei, conhecido como a Cidadela das Mulheres, que
data do séc. X e foi construído em homenagem ao Deus hindu
Shiva. Continuamos para o Templo de Banteay Samre, atribuído
ao rei Suryvarman II, construído no estilo de Angkor Wat - conhecido como o pequeno Angkor Wat. Almoço em restaurante
local. Em hora a indicar localmente transporte ao aeroporto.
Formalidades de embarque e saída em voo regular para Danang
(Vietname). Chegada, assistência e transporte para Hoi Na,
situada na margem do rio Thu Bon. Chegada, jantar e alojamento no Hotel Allegro Hoi An *****, ou similar. Jantar
e alojamento.

10º DIA HOI AN

Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para visita panorâmica
a pé, com guia local, desta histórica aldeia – classificada Património da Humanidade pela UNESCO -, que foi em tempos uma
próspera cidade portuária, concretamente desde o séc. XVI
ao XVIII. Visitamos o colorido mercado local, a antiga casa de
Tan Ky – bem preservada habitação e loja do séc. XVIII, com
elementos arquitetónicos vietnamitas, japoneses e chineses – e
a lendária Ponte Coberta Japonesa, com mais de 400 anos de
história. Visita ainda a um atelier de artigos de seda. Almoço
em restaurante local. Regresso ao hotel. Tempo livre. Jantar
em restaurante local e alojamento.

11º DIA HOI AN / HUÉ

Após o pequeno-almoço buffet no hotel, saída para Hué, situada 120 km a norte de Hoi An. No percurso, breve paragem na
aldeia piscatória de Lang Co, com tempo para fotos. Seguimos
viagem para Hué. Chegada à antiga capital imperial, classificada
pela UNESCO Património da Humanidade. Almoço incluído.
De tarde, visita da Cidadela Imperial, do séc. XIX, mandada

itinerário

circuito

exclusivo
NORTRAVEL

construir pelo Imperador Gia Long, fundador da Dinastia Nguyen. De seguida, paragem no populoso mercado de Dong Ba,
particularmente recomendado para os interessados na comida
e cultura vietnamitas. Transporte ao Hotel Indochine Palace
*****, ou similar. Tempo livre para atividades a gosto pessoal. Jantar em restaurante local e alojamento.

12º DIA HUÉ / HO CHI MINH

Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã partida para passeio de barco pelo rio do Perfume, ponto alto da visita a Hué,
com paragem no Pagode Thien Mu, o mais antigo de Hué, cuja
fundação data de 1601, conhecido pelos seus monges pacifistas. Continuamos para o mercado do Incenso, onde podemos
observar as mulheres a preparem os diferentes aromas, para
depois os venderem. De seguida, visitamos o Túmulo Imperial
de Khai Dinh, de grande beleza arquitetónica. Almoço incluído. Em hora a indicar localmente transporte ao aeroporto.
Formalidades de embarque e saída para Ho Chi Minh. Chegada, assistência e transporte ao Hotel Pullman Saigon Centre
*****, ou similar. Tarde livre para descobrir por conta própria esta que é conhecida como a “Pérola Oriental”. Jantar em
restaurante local. Alojamento.

13º DIA HO CHI MINH – BEN TRE (DELTA DO
MEKONG) – HO CHI MINH

Pequeno-almoço buffet no hotel. Este dia é dedicado a conhecer o Delta do Mekong, de terra fértil, com sorrisos e exuberantes jardins tranquilos. Depois de 1 hora de carro, em direção
ao sueste de Ho Chi Minh, teremos oportunidade de aprender
como se fazem os rolos vietnamitas de papel de arroz, na zona
de Ben Tre. De seguida, tomamos um barco para, navegando
pelo canal de Cai Son, irmos até à selva de coqueiros e observar o processo de transformação do coco. Oportunidade para
provar doces, chá de mel, frutas tropicais e ouvir música local.
Almoço incluído, no qual serão servidas especialidades locais.
De tarde, viagem de barco até uma fábrica de tijolos, onde veremos como estes são feitos à mão. Em hora a indicar localmente
regresso a Ho Chi Minh. Chegada e transporte ao hotel. Jantar
em restaurante local. Alojamento.

14º DIA HO CHI MINH / TÚNEIS DE CU CHI / HO
CHI MINH / DUBAI / LISBOA

Após o pequeno-almoço buffet no hotel, saída em direção
a Cu Chi, a 45 km ao norte de Ho Chi Minh, para visita, com
guia local, aos conhecidos túneis, utilizados pelos guerrilheiros
Vietnamitas, durante a guerra contra os EUA. Trata-se um engenhoso labirinto de 200 km de túneis, autênticas cidades com
camaratas, poços, cozinhas, salas para reuniões, hospitais rudimentares. Regresso a Ho Chi Minh. Almoço em restaurante
local. De tarde, visita do Palácio da Reunificação (antigo Palácio
Presidencial), do Museu dos Crimes de Guerra e paragem para
fotos junto à Igreja de Notre-Dame e à Estação dos Correios,
esta última desenhada por Gustave Eiffel. Resto de tarde livre
para últimas visitas e atividades a gosto pessoal. Jantar em
restaurante local. Em hora a indicar localmente transporte ao
aeroporto. Formalidades de embarque e saída em voo regular
da Emirates com destino ao Dubai. Noite e refeições a bordo.
Nota: possibilidade de usufruir da piscina/duches do hotel, após regresso a Ho Chi Minh.

15º DIA DUBAI /LISBOA

Chegada, formalidades de trânsito e continuação da viagem,
em voo regular, para Lisboa. Chegada. FIM DA VIAGEM

O diferencial deste circuito

•

•

•
•

Um extraordinário espetáculo de marionetas sobre
água, no TEATRO THANG LONG, uma arte milenar
vietnamita.
Inesquecível passeio num junco – barco tradicional –
na BAÍA DE HALONG, com noite a bordo.
Passeio de barco no DELTA DO MEKONG.
Visita dos túneis de CU CHI usado pelos guerrilheiros
vietnamitas na luta contra os americanos
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DATAS DE PARTIDA garantidaS
abril

7

julho

31

outubro

2021
fevereiro 19

2

abril

2

PREÇO POR PESSOA
DATAS

DUPLO

INDIVIDUAL

jul

€ 3.690

€ 4.390

ABR + OUT

€ 3.570

€ 4.290

fev e abr 2021

€ 3.770

€ 4.500

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 640, sujeito a alteração. (mínimo 15 participantes nas partidas não garantidas). Partidas 19Fev21 e 2Abr21
- preços sujeitos a reconfirmação.

O PREÇO INCLUI
•

•
•

BAÍA DE HALONG

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passagem aérea, classe económica em voos regulares da Emirates, via Dubai, para
o percurso Lisboa/Hanoi e Ho Chi Minh/Lisboa, com direito ao transporte de 1 peça
de bagagem até 30kg;
Assistência nas formalidades de embarque em Portugal;
Acompanhamento de guia de língua portuguesa desde 2º ao 14º dia;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Voos internos para os percursos: Hanoi/Luang Prabang/Siem Reap/Danang e Hue/
Ho Chi Minh, classe económica com direito ao transporte de 1 peça de bagagem
até 20kgs;
Guias locais em todas as visitas, conforme itinerário;
Espetáculo de marionetas de água, em Hanoi;
Cruzeiro de 2 dias/1 noite, em junco tradicional, em Halong Bay;
Visitas e entradas conforme programa;
Todos os pequenos-almoços buffet;
Refeições indicadas no itinerário – 11 almoços, 1 brunch e 13 jantares;
Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de bagagem por pessoa);
Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*;
Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 640.

* Seguros complementares pág. 130

O PREÇO não INCLUI
•
•
•

Bebidas, despesas de caráter pessoal e quaisquer serviços não mencionados como
incluídos;
Visto de entrada;
Gratificações para guias locais e motoristas - € 45 por pessoa (a pagar localmente).

PASSAPORTE E VISTO OBRIGATÓRIO
•

Passaporte com validade mínima de 6 meses à data de entrada nos países. Os vistos serão tratados localmente, à chegada de cada país, pelo que necessitará de um
total de 8 fotografias tipo passe. Valores a pagar localmente: Vietname USD 25 x 2
entradas; Camboja USD 30; Laos USD 36.

notas importantes
•
•

SIEM REAP

grandes viagens

Por motivos logísticos a ordem das visitas pode ser alterada,
cumprindo-se sempre todas as visitas previstas.
A classificação hoteleira no Vietname. Laos e Camboja é diferente da usada na Europa. A categoria indicada é atribuída
pelas autoridades turísticas locais.

Nortravel Operador de Confiança
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EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO EM PORTUGUÊS

CHINA MILENAR
1º DIA LISBOA OU PORTO / DUBAI / PEQUIM

Chegada ao Dubai. Formalidades de trânsito, mudança de avião
e partida em voo regular da Emirates para Pequim. Refeições
a bordo. Chegada, receção pelo guia privativo de língua portuguesa que acompanha a viagem do aeroporto de chegada
ao aeroporto de partida. Transporte ao Hotel Novotel Peace
****, ou similar. Tempo livre para repouso após prolongada
viagem de avião. Jantar e alojamento.

construíam um poço. A coleção consiste em mais de 7.000 figuras entre guerreiros, cavalos, carros e armas que serviriam
para guardar o túmulo do imperador, e está classificada Património da Humanidade pela UNESCO. Visita de uma fábrica
local, que faz utensílios em terracota. Almoço num restaurante
local. Continuamos o passeio para visitar o Pequeno Pagode do
Ganso Selvagem (sem subida), a Grande Mesquita e o Bairro
Muçulmano. Tempo ainda para conhecer o jade, um dos símbolos da cultura chinesa. Vista como a mais valiosa de todas as
pedras preciosas na sociedade chinesa, o jade, ainda hoje simboliza nobreza, perfeição, constância e imortalidade. Esta noite
assistimos a um espetáculo, considerado um dos melhores em
cena na China, com jantar incluido. Alojamento.

3º DIA PEQUIM

8º DIA XIAN / GUILIN

Comparência no aeroporto 3h30 antes da partida. Formalidades de embarque e partida em voo regular da Emirates com
destino ao Dubai. Refeição e noite a bordo.

2º DIA DUBAI / PEQUIM

Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para visita ao Templo
do Céu, onde fazemos um passeio orientado por um guia local. Foi construído em 1420 e utilizado pelos imperadores das
Dinastias Ming e Qing para orarem pelas colheitas; está integrado num magnífico parque, com o dobro da área da Cidade
Proibida, onde podemos ver como os chineses ocupam os seus
tempos livres – danças, Tai-Chi, jogos de cartas, conversas. Está
classificado pela UNESCO Património da Humanidade. Durante
o trajeto fazemos uma paragem para conhecermos uma produção de pérolas de cultura de água doce, em que a China é
líder mundial, atingindo por ano as 800 toneladas. Almoço num
restaurante local. De tarde, visita do Palácio de Verão, uma das
importantes residências e jardins reais da dinastia Qing, cuja
construção se iniciou em 1750; hoje mantém-se um extraordinário exemplo dos clássicos jardins chineses. De seguida, assistimos a uma cerimónia do chá. Ao início da noite assistimos
a um musical, com jantar incluído, que combina a arte milenar
da luta de Kung-Fu com dança e representação. Alojamento.

4º DIA PEQUIM

Pequeno-almoço buffet no hotel. Visita, com guia local, à Praça de Tian’anmen, que se destaca pelo seu tamanho – a maior
Praça do mundo – onde a 1 de Outubro de 1949 Mao Tse Tung
proclamou a fundação da República Popular da China. No lado
sul da Praça encontra-se o mausoléu de Mao e a norte a entrada
para a Cidade Proibida. Continuação para a Cidade Proibida ou
Palácio Imperial, que foi construída entre 1406 e 1420 e serviu
de palácio às dinastias Ming e Qing; é a maior e melhor preservada residência imperial de toda a China, com o comprimento
de 960 metros de sul para norte e com uma largura de 760 metros de este para oeste. Almoço num restaurante local. Tarde
livre. Ao fim da tarde assistimos a um espetáculo de acrobatas,
uma das vertentes da cultura popular chinesa. Jantar incluído
em restaurante local. Regresso ao hotel e alojamento.

5º DIA PEQUIM

Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para visita, com guia
local, à Grande Muralha, iniciando pelo Caminho Sagrado dos
imperadores da Dinastia Ming. Continuação para a Grande
Muralha na zona de Badaling ou Juyongguan. A Grande Muralha é Património da Humanidade pela UNESCO. Almoço num
restaurante local. Regresso a Pequim. Tempo ainda para uma
passagem pela zona olímpica, para poder observar o exterior
do conhecido estádio “ninho de pássaro”. À noite jantar num
restaurante local, onde apreciamos o famoso pato lacado à Pequim. Alojamento.

6º DIA PEQUIM / XIAN

Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã efetuamos uma
visita à Velha Beijing. Neste dia o almoço estará incluído em
restaurante local. Em hora a indicar localmente transporte à
estação de caminho-de-ferro. Embarque no comboio rápido
com destino a Xian. Chegada, assistência e transporte ao Hotel
Grand Noble Xi’an ****, ou similar. Xian é a maior cidade
no noroeste da China, foi capital de 13 dinastias, incluindo a
Qin e Tang, e foi o ponto de partida para a antiga Rota da Seda.
Jantar incluído. Alojamento.

7º DIA XIAN

Pequeno-almoço buffet no hotel. Dia inteiro para conhecer os
pontos de maior interesse de Xian, com orientação de guia local, onde se destaca o Museu dos Guerreiros de Terracota do
Imperador Qin. O espólio com que hoje nos podemos maravilhar foi encontrado por acaso, em 1974, quando 3 agricultores
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PEQUIM • XIAN • GUILIN • SHANGHAI

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a indicar localmente
pelo nosso guia privativo transporte ao aeroporto. Formalidades de embarque e saída em voo regular para Guilin. Chegada e
visita da Gruta da Flauta de Cana, cujo nome se deve à tradição
de fabricar flautas com as canas de bambu, que crescem nas redondezas. As inúmeras estalactites e estalagmites, banhadas por
um lago interior, resultam num magnífico jogo de luzes e cores.
No seu interior está o chamado Palácio de cristal do Rei Dragão,
com capacidade para cerca de 1.000 pessoas. Almoço incluído
em restaurante local. Transporte ao Hotel Bravo ****, ou
similar. Jantar incluído (menu típico chinês). Alojamento.

9º DIA GUILIN

Após o pequeno-almoço buffet no hotel, saída para excursão
de dia inteiro, acompanhado por guia local, incluindo cruzeiro
no famoso rio Li com almoço piquenique, que nos oferece um
espetáculo de paisagens inesquecíveis e únicas no seu género,
um dos pontos altos da visita à China. Regresso a Guilin. Jantar incluído. Depois de jantar, daremos um pequeno passeio
panorâmico, para conhecer esta cidade num cenário natural
realçado por um jogo de luz ímpar. Alojamento.

10º DIA GUILIN / SHANGHAI

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a indicar localmente pelo nosso guia privativo transporte ao aeroporto. Formalidades de embarque e saída em voo regular para Shanghai.
Chegada e almoço num restaurante local. De tarde saída, com
acompanhamento de guia local, para visita panorâmica desta
magnifica cidade, localizada na costa este, a maior da China e
uma das mais importantes em termos históricos, que conta
com mais de 13 milhões de habitantes e que se encontra em
plena expansão económica e geográfica com todas as novas
construções de arquitetura arrojada. Transporte ao Hotel Regal International East Asia *****, ou similar. Jantar no
hotel Pullman Jingan. Depois de jantar, pequeno passeio noturno pela cidade mais ocidental da China, admirando os seus
arranha-céus, avenidas e bairros iluminados. Alojamento.

11º DIA SHANGHAI / DUBAI

Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para visita ao Templo
do Buda de Jade, um mosteiro construído em 1882 para albergar 2 magníficas estátuas de Buda, cada uma delas esculpida a
partir duma peça única de jade branco. De seguida, visitamos
uma fábrica de produção de artigos de seda, onde conhecemos
todo o processo de sericultura. A seda, um dos artigos produzidos na China e que tanto agradou à nossa civilização, deu origem à lendária rota da seda. Continuação da visita ao centro da
cidade, com destaque para o bazar do Jardim Yuyuan; o Jardim
data do séc. XVI, e situa-se na zona velha da cidade, de arquitetura tipicamente chinesa, um caraterístico jardim chinês com
pequenos lagos, pontes, blocos de rochas e várias salas com
diferentes funções. Almoço num restaurante local. Finalmente
passeio pela Bund. Tempo livre para compras ou outras atividades a gosto pessoal. O nosso guia fornecerá as informações necessárias para o melhor aproveitamento do tempo. Em hora a
indicar localmente transporte para o aeroporto. Formalidades
de embarque e saída em voo regular da Emirates com destino
ao Dubai. Refeições e noite a bordo.
Nota: os clientes que optarem por efetuar a extensão, neste dia embarcam com destino a Hong Kong.

12º DIA DUBAI / LISBOA

Chegada, formalidades de trânsito e continuação da viagem em
voo regular para Lisboa. FIM DA VIAGEM

O diferencial deste circuito
•

•

•

Visita da GRANDE MURALHA DA CHINA na parte
mais imponente e mais bem conservada.
Espetáculo musical em PEQUIM, que combina Kungfu com dança e teatro.
Cruzeiro no famoso RIO LI, com almoço, no meio de
paisagens inesquecíveis.
EXTENSÃO HONG KONG E MACAU

11º DIA SHANGHAI / HONG KONG

Em hora a indicar localmente transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque e saída em voo regular com destino
a Hong Kong. Chegada e transporte ao Hotel Regal Kowloon
****, ou similar.

12º DIA HONG KONG – MACAU – HONG KONG

Após o pequeno-almoço buffet no hotel e em hora a informar
localmente transporte para o terminal de ferry de Hong Kong
para viagem, com duração de 65 minutos, até Macau. Chegada
e visita de dia inteiro acompanhados por um guia local, onde
nos podemos aperceber da herança portuguesa em terras do
Oriente e da evolução da cidade nos últimos anos. Da visita destacamos o centro ecuménico com a estátua Kun Yam (deusa
da misericórdia), a praça da Flor de Lodão, a Torre de Macau
(sem subida), com 338m/altura, a 10ª mais alta do mundo, e
parte integrante do Centro de Convenções e Entretenimento,
o templo A-Ma, local de culto de todos os orientais. Vista panorâmica da Ponte de Sai Van, que liga Macau a Taipa, assim como
das Portas do Cerco, fronteira física com a República Popular da
China. Caminhando ao longo de verdadeira calçada portuguesa – zona pedonal do velho centro de Macau –, passamos pelo
Jardim Luís de Camões, pelas ruínas de São Paulo, resultado de
um incêndio em 1835, pela igreja de São Domingos e chegamos
a praça do Leal Senado, considerado o símbolo da arquitetura
portuguesa. Almoço incluído em restaurante local. Após o almoço, prosseguimos a visita passando por vários casinos que
se tornaram na imagem de marca deste território autónomo,
destacando o Venetian, onde faremos uma pequena paragem.
Passagem pela ilha de Taipa. No final da visita, transporte para o
terminal de ferry de Macau, para viagem, até Hong-Kong. Jantar incluído em restaurante local. Chegada, transporte ao hotel
e alojamento.

13º DIA HONG KONG / DUBAI

Depois do pequeno-almoço buffet no hotel, saída para uma
visita panorâmica de meio-dia a Hong Kong, com almoço incluído, em restaurante local. Acompanhados por guia local podemos apreciar a baía, com o constante movimento de barcos,
os enormes arranha-céus, que fazem desta região a mais densamente povoada a nível mundial, a zona financeira e comercial
que a tornam única em todo o mundo. Subiremos ao monte
Victoria (sempre que as condições atmosféricas o permitam)
para apreciarmos a vista mais espetacular de toda a Ásia. Terminamos a visita, passando pela Baía de Aberdeen. Tarde livre
para atividades de gosto pessoal. Jantar incluído em restaurante local. Em hora a combinar localmente transporte para o aeroporto. Assistência nas formalidades de embarque e saída em
voo regular com destino ao Dubai. Refeições e noite a bordo.

14º DIA DUBAI / LISBOA

Chegada, formalidades de trânsito e continuação da viagem em
voo regular para Lisboa. Chegada. FIM DA VIAGEM

PARTIDAS GARANTIDAS
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO

circuito

conforme itinerário

exclusivo

12

24

DIAS

VISITAS

NORTRAVEL

18

9

REFEIÇÕES p.a.buffet

PEQUIM

XIAN

GUILIN

SHANGHAI

4

2

2

1

DATAS DE PARTIDA garantidaS
junho

6

setembro 5

agosto

1

outubro

PREÇO POR PESSOA
DATAS
jun
ago
set
out
SHANGHAI

3

PEQUIM

DUPLO

INDIVIDUAL

€ 2.835
€ 3.165
€ 2.995
€ 2.785

€ 3.225
€ 3.595
€ 3.395
€ 3.195

XIAN
SHANGHAI

GUILIN

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 385,
sujeito a alteração.

O PREÇO INCLUI
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

GUILIN

•
•
•
•
•

Passagem aérea, classe económica em voos regulares da
Emirates, via Dubai, para os percursos indicados, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 30kg;
Assistência nas formalidades de embarque em Portugal;
Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de
partida, no destino;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Voos domésticos para os percursos Xian/ Guilin e Guilin/
Shanghai;
Transporte ferroviário no percurso Pequim/Xian;
Guias locais durante as visitas panorâmicas de Pequim,
Xian, Guilin e Shanghai;
Espetáculo de Kung Fu em Pequim;
Espetáculo de Acrobatas em Pequim;
Jantar com Espetáculo de Dinastia Tang em Xian;
Cruzeiro no rio Li com almoço incluído;
Visitas e entradas conforme programa: Templo do Céu,
Praça de Tian’anmen, Cidade Proibida, Sericultura,
Palácio de Verão, Grande Muralha, Caminho Sagrado,
produção de pérolas, passeio pela Velha Beijing, Museu
dos Guerreiros Terracota, produção em terracota. Pequeno Pagode do Ganso Selvagem (sem subida), Grande
Mesquita de Xian, produção de jade, Gruta da Flauta de
Cana, passeio noturno em Guilin, passeio noturno em
Shanghai, Templo do Buda de Jade, Cerimónia de Chá,
Jardim Yuyuan e passeio por Shanghai;
Todos os pequenos-almoços buffet;
Refeições indicadas no itinerário - 9 almoços e 9 jantares
(bebidas não incluídas);
Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de bagagem por pessoa);
Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*;
Taxas de turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 385.

EXTENSÃO HONG KONG E MACAU

4
DIAS

•

•

•

•

•

PEQUIM

grandes viagens

junho

16

setembro 15

agosto

11

outubro

13

DUPLO

INDIVIDUAL

jun

€ 1.270

€ 1.460

ago e set

€ 1.360

€ 1.540

out

€ 1.270

€ 1.580

O PREÇO INCLUI
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Bebidas, despesas de caráter pessoal e quaisquer serviços não mencionados como incluídos;
Visto de entrada na República Popular da China.
O passaporte deve ter uma validade mínima de 6 meses,
após a data de entrada no país.
Para requerer o visto de entrada na China, passa a ser
obrigatório efetuar a recolha dos dados biométricos , no
ato da entrega do processo no centro de vistos da China,
em Lisboa.
O agendamento é efetuado diretamente pelo cliente ou
pela Nortravel, de acordo com a disponibilidade / preferência dos clientes.
No caso do agendamento pela Nortravel, será dado acompanhamento junto dos clientes, com a respectiva documentação, previamente revista pelos nossos serviços, ao
centro de vistos, em Lisboa.
Alertamos para as datas de viagem, uma vez que é necessário o agendamento e como tal carece de disponibilidade
da entidade emissora.
Custo da obtenção do visto, com acompanhamento da
Nortravel: € 150 por pessoa (valor sujeito a alteração)

VISITAS REFEIÇÕES p. almoços

DATAS

•
•

Passagem aérea, classe económica em voos regulares
para o percurso Shanghai/Hong Kong, com direito ao
transporte de 1 peça de bagagem até 20 kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Acompanhamento de guia de língua portuguesa;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Guias locais em Macau e Hong Kong;
Visitas e entradas conforme programa;
Todos os pequenos-almoços buffet;
Refeições indicadas no itinerário – 2 almoços + 2 jantares (bebidas não incluídas);
Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de bagagem por pessoa);
Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação.

O PREÇO não INCLUI

PASSAPORTE E VISTO OBRIGATÓRIO
•

2

PREÇO POR PESSOA

O PREÇO não INCLUI
•

4

DATAS DE INÍCIO DA EXTENSÃO

* Seguros complementares pág. 130
•

2

•

Bebidas, despesas de caráter pessoal e quaisquer serviços não mencionados como incluídos.

NOTA IMPORTANTE
•
•
•
•

Para melhor aproveitamento, grande parte das visitas são
efetuadas a pé. Por isso recomendamos:
Calçado muito cómodo; Roupa fresca e cómoda mas sem
esquecer proteção para a chuva.
Por motivos logísticos a ordem das visitas pode ser alterada, cumprindo-se sempre todas as visitas previstas.
A classificação hoteleira na China é diferente da usada na
Europa. A categoria indicada é atribuída pelas autoridades turísticas locais.
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GUIA PRIVATIVO EM PORTUGUÊS

CONTRASTES DO JAPÃO

circuito

exclusivo
NORTRAVEL

OSAKA • NARA • QUIOTO • HIROSHIMA • ILHA MIYAJIMA • NAGOYA • SHIRAKAWAGO • TAKAYAMA • MATSUMOTO • KAWAGUCHIKO
(LAGO KAWAGUCHI) • HAKONE • TÓQUIO • NIKKO
1º DIA LISBOA / DUBAI

Comparência no aeroporto com uma antecedência de 3h30
antes da saída do voo. Formalidades de embarque e saída em
voo regular da Emirates com destino ao Dubai. Refeição e
noite a bordo.

2º DIA DUBAI / KANSAI / OSAKA

Chegada ao Dubai. Formalidades de trânsito, mudança de
avião e continuação em voo regular da Emirates para Osaka (Aeroporto de Kansai). Refeições a bordo. Chegada e,
após os trâmites de imigração e alfândega, receção pelo guia
privativo de língua portuguesa que acompanha a viagem do
aeroporto de chegada ao aeroporto de partida. Transporte
privativo para o Hotel Sheraton Miyako Osaka, ou similar,
em Osaka, a terceira maior cidade do Japão, de ambiente
cosmopolita e excêntrica vida noturna. Jantar e alojamento.

3º DIA OSAKA / NARA / QUIOTO

Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita panorâmica da
cidade, com destaque para o Observatório “Jardim Suspenso” no surpreendente edifício futurista Umeda Sky. Após a
visita, partida para Nara. Almoço em restaurante local. De
tarde, início da visita a Nara para conhecer o Templo Todai-ji
com a sua enorme imagem de Buda e o Parque dos Veados
Sagrados, onde a convivência desses animais com os visitantes é surpreendente. Depois da visita, seguimos para Quioto.
Pelo caminho, no topo de uma colina avistamos o Santuário
de Fushimi Inari. A visita é uma reflexão sobre a religião mais
antiga do país, o Xintoísmo, que tanto influenciou os hábitos e comportamentos dos japoneses de hoje. Continuamos
para Quioto, a antiga capital imperial. Rodeada de montanhas
e atravessada por um rio, os geógrafos do século VIII consideraram o local ideal para o nascimento de um povoado.
Alojamento no Hotel Kyoto Okura, ou similar. Jantar incluído. Alojamento.

4º DIA QUIOTO

Pequeno-almoço no hotel. Início da visita de Quioto, cidade
das famosas geikos (filhas das artes), conhecidas como gueixas, em Tóquio. Visitamos o castelo de Nijo, a luxuosa residência de um abastado e poderoso Shogun no século XVII.
Por dentro de duas muralhas e dois fossos, o visitante não
imagina o fausto e beleza dos interiores. Seguimos depois
para o Templo Kinkakuji (Pavilhão Dourado), harmoniosamente construído na margem de um lago e rodeado de belíssimos jardins. A visita não ficaria completa sem passarmos
pelo Bosque de bambus de Arashiyama e pela Ponte Togetsu. Ainda antes da paragem para almoço, uma experiência
cultural de caligrafia japonesa ‘’Shodo’’ no Centro Artesanal
de Quito. Almoço em restaurante local. Regresso ao hotel e
resto da tarde para atividades a gosto pessoal. Jantar incluído. Alojamento.

5º DIA QUIOTO – HIROSHIMA / MIYAJIMA –
QUIOTO

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a indicar localmente,
transporte à estacão de comboios de Quioto. A caminho
de Hiroshima, a paisagem desfila à nossa frente à velocidade
do comboio rápido e ultramoderno “shinkansen” da Japan
Railway “Nozomi”. Conhecer a cidade mártir de Hiroshima
é experimentar uma tempestade de emoções, uma verdadeira catarse espiritual, em que os horrores da guerra são
lembrados para transmitir uma mensagem de esperança
e paz à humanidade. Chegada e início da visita, incluindo o
Parque Comemorativo da Paz, e respetivo museu memorial
de homenagem aos milhares de pessoas que morreram instantaneamente na explosão do dia 6 de Agosto de 1945 às
8h15 da manhã. No meio do parque ergue-se a Cúpula da
Bomba Atómica, património mundial da humanidade pelo
seu simbolismo de resistência à forca destrutiva. Almoço em
restaurante local. De tarde, viagem de ferry até à Ilha sagrada
de Miyajima pois o seu nome significa “onde deus reside’’. Na
ilha vivem cerca de 2000 pessoas mas não existem materni128

dade ou cemitério. Um passeio a pé leva-nos até ao Santuário
de Itsukushima, debruçado sobre a água, e decretado pela
UNESCO Património Mundial da Humanidade. Após a visita
regressamos a Hiroshima e novamente no comboio rápido
da JR “Nozomi”, voltamos para Quioto. Transporte ao hotel.
Jantar incluído. Alojamento.
Nota: A porta “Torii’’ do Santuário de Itsukushima está em obras de
restauração até agosto de 2020. Durante esse período vai estar coberta por telas e andaimes, mas o resto do Santuário vai continuar a
poder ser visitado sem restrições.

6º DIA QUIOTO / NAGOYA / SHIRAKAWAGO /
TAKAYAMA

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a informar localmente,
transporte à estação de comboios de Quioto. Saída até Nagoya no comboio “shinkansen” da Japan Railway “Nozomi”.
Após o desembarque na estação ferroviária de Nagoya partimos em direção à remota região montanhosa de Shirakawago. Chegada e início da visita à povoação – declarada Património da Humanidade pela UNESCO -, para conhecer uma
das casas tradicionais de “Gassho-zukuri”, com telhados de
colmo e inclinados em forma de gassho (mãos em oração).
Nas casas, as famílias numerosas dedicavam-se quase exclusivamente à produção de seda, a única atividade económica
rentável das aldeias no vale de Shokawa. No almoço, em restaurante local, saboreamos a comida tradicional da região.
De tarde, partida para Takayama. À chegada, início da visita
à cidade para conhecer a rua de Kami Sannomachi e provar
a famosa bebida alcoólica japonesa, o saqué, fabricada com
a puríssima água que brota das nascentes da região. Após a
visita, transporte ao Associa Takayama Resort, ou similar,
onde poderá desfrutar do “Onsen” ou águas termais. Jantar
típico japonês no hotel. Alojamento.
Nota importante: a bagagem será levada diretamente ao hotel em
Tóquio. Aconselhamos a preparar uma bagagem de mão para 2 noites
em Takayama e Kawaguchiko (Lago Kawaguchi).

7º DIA TAKAYAMA / MATSUMOTO /
KAWAGUCHIKO (LAGO KAWAGUCHI)

Pequeno-almoço no hotel. Saída em autocarro para Matsumoto, a cidade que se ergue sobre o vale fértil em seu redor, e que foi desde sempre a principal sentinela dos Alpes
Japoneses. A visita do castelo original datado do século XVI
é um regresso ao passado, quando os Samurais dominavam
o Japão com as suas espadas. Almoço em restaurante local.
De tarde, rumamos a sul ao encontro da região dos “Cinco
Lagos Fuji”, sendo o mais conhecido o lago Kawaguchi. Alojamento no Hotel Fuji View1, ou similar, onde poderá desfrutar do “Onsen” ou águas termais. Jantar no hotel.
1
O alojamento poderá ser em quarto japonês ou ocidental.

8º DIA KAWAGUCHIKO / HAKONE / TÓQUIO

Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção a Hakone. Chegada e visita ao Parque Nacional de Hakone, onde se desfrutam as melhores vistas sobre o cartão postal mais famoso do
Japão, o monte Fuji. Num dos inúmeros lagos que envolvem
o vulcão adormecido, fazemos um curto passeio de barco
com destaque para o Lago Ashi, e subimos de teleférico
ao Monte Komagatake, um passeio que proporciona vistas
arrebatadoras (sujeitas a condições climáticas) do majestoso Monte Fuji, da Península Izu e das Ilhas Izu. Almoço em
restaurante local. De tarde, partida para Tóquio, a cidade no
limiar do futuro, mas construída sobre padrões civilizacionais
milenares. Hoje subimos a um dos edifícios mais emblemáticos, a Torre de Tóquio, que do alto dos seus 333 metros
domina esta megacidade. Transporte ao Hotel Grand Nikko Tokyo Daiba, ou similar. Antes do jantar, saída para um
passeio pedestre pelo Bairro de Daiba. Jantar incluído. Alojamento.
Nota: por motivos meteorológicos as visitas indicadas podem ser
substituídas por outras. No que diz respeito à vista panorâmica do
Monte Fuji, durante grande parte do ano o seu pico encontra-se envolto numa neblina.

9º DIA TÓQUIO

Pequeno-almoço no hotel. Saída para conhecermos a capital do Japão, a megacidade de Tóquio, uma das cidades
mais modernas e vibrantes do mundo. Aqui coabita a mais
moderna tecnologia e arquitetura com as velhas tradições de
Edo, anterior nome da cidade. Da visita destacamos o museu
Edo-Tóquio. Este é um dos mais curiosos museus da cidade,
sendo dedicado à sua própria história, desde o seu início
como uma pequena vila de pescadores ao poderoso centro
económico global, passando ainda pela capital dos xoguns,
Tokugawa. Aqui se tem uma ideia do quotidiano do cidadão
comum, com exposições que reproduzem ambientes domésticos, de trabalho e lazer, incluindo teatros kabuki, veículos
e até caixas de correio. É um lugar para se compreender a
evolução social da cidade. Seguimos para o Templo Asakusa
Kannon, o templo mais sagrado de Tóquio, onde se venera a
deusa budista da misericórdia, Kannon. Composto de vários
edifícios, num dos mais centrais, o vaivém de fiéis imersos no
incenso que paira no ar, confere ao local uma aura de mistério. A dois passos a arcada comercial de Nakamise, é um
tesouro sem fim de produtos tradicionais, artigos em laca,
pentes, leques, bonecas, quimonos…. Terminamos o passeio
no Bairro de Ginza, um dos principais bairros comerciais da
cidade, que está repleto de lojas de luxo, além de sofisticados
bares de cocktails e sushi. Almoço em restaurante local. Regresso ao hotel. Tarde livre para atividades a gosto pessoal.
Alojamento. Jantar incluído.

10º DIA TÓQUIO – NIKKO – TÓQUIO

Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção ao norte para
excursão a Nikko, um dos locais de veneração xintoísta mais
antigos do Japão, e onde no meio de uma magnífica floresta
foram edificadas uma dúzia de construções que compõem o
Santuário de Toshogu, de visita obrigatória. Almoço em restaurante local. Continuamos por trechos da estrada romântica, em que a natureza é desafiada pelo homem na estrada
em ziguezague, Iroha-Zaka. Esta sinuosa rodovia de 48 curvas
em cotovelo, cada uma representada por uma das quarenta e
oito letras do antigo alfabeto japonês, é um importante local
da história japonesa, pois os monges budistas atravessavam
esse caminho para ir em peregrinação até ao Lago Chuzenji,
que alimenta a cascata Kengon, uma das principais atrações
da região. Regresso a Tóquio e transporte ao hotel. Jantar no
hotel e alojamento.
Nota: na data de partida de 25 de Abril, a ligação entre Tóquio e Nikko
e vice-versa será efetuada em comboio expresso, devido ao grande
volume de trânsito que ocorre por causa das festividades da Semana
de Ouro.

11º DIA TÓQUIO (NARITA) / DUBAI

Pequeno-almoço no hotel. Tempo livre para descobrir por
conta própria esta inesquecível metrópole. Em hora a indicar
localmente transporte ao Aeroporto Internacional de Narita
(Tóquio). Assistência nas formalidades de embarque e saída
em voo regular com destino ao Dubai. Refeições e noite a
bordo.

12º DIA DUBAI / LISBOA

Chegada, formalidades de trânsito e continuação da viagem
em voo regular para Lisboa. Chegada. FIM DA VIAGEM

O diferencial deste circuito

•

•

•
•
•

Visita do memorial de homenagem aos mortos da
bomba nuclear em HIROSHIMA.
Subida de teleférico ao monte Komagatake com vistas
arrebatadoras sobre o monte FUJI.
Percurso na estrada em zigue-zague IROHA-ZAKA.
Jantar típico japonês em TAKAYAMA.
Dois percursos nos super-rápidos e ultramodernos
comboios de alta velocidade japoneses.

PARTIDAS GARANTIDAS
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

12

24

DIAS

VISITAS

OSAKA

QUIOTO

1

3

17

9

REFEIÇÕES p.a.buffet
TAKAYAMA KAWAGUCHIKO

1

TÓQUIO

1

3

NIKKO
TOKYO
SHIRAKAWAGO TAKAYAMA KAWAGUCHIKO
HAKONE
MATSUMOTO
NAGOYA
QUIOTO
OSAKA
NARA
HIROSHIMA

MIYAJIMA

QUIOTO

DATAs DE PARTIDA garantidas
abril

25

junho

20

setembro

5

PREÇO POR PESSOA
DATA

DUPLO

INDIVIDUAL

abr

€ 5.995

€ 7.475

jun

€ 5.555

€ 6.675

set

€ 5.415

€ 6.535

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 435, sujeito a alteração.

O PREÇO INCLUI
•

•

OSAKA

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passagem aérea, classe económica em voos regulares da Emirates, via Dubai, para
os percursos Lisboa / Osaka e Tóquio / Lisboa, com direito ao transporte de 1 peça
de bagagem até 30Kg;
Transporte aeroporto de Kansai (Osaka) / hotel em Osaka e hotel em Tóquio/aeroporto de Narita (Tóquio);
Viagem em comboio rápido da Japan Railway, em classe turística, para os percursos
Quioto/Hiroshima / Quioto e Quioto / Nagoya, com direito ao transporte de 1 peça
de bagagem até 20kg (bagagem extra a pagar localmente);
Assistência nas formalidades de embarque;
Acompanhamento de guia de língua portuguesa, desde o aeroporto de chegada ao
aeroporto de partida, no destino;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet;
Refeições indicadas no itinerário – 17 refeições (bebidas não incluídas);
Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de bagagem por pessoa), em Osaka, Quioto e Tóquio;
Gratificações a motoristas;
Visitas e entradas conforme itinerário;
Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*;
Taxas de turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 435.

* Seguros complementares pág. 130

O PREÇO não INCLUI
•

Bebidas às refeições, gratificações a guias, despesas de caráter pessoal e quaisquer
serviços não mencionados como incluídos.

PASSAPORTE OBRIGATÓRIO
•

O passaporte deve ter uma validade mínima de 6 meses, à data de entrada no país.

TÓQUIO

grandes viagens
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Seguros
NOTA: para os os produtos Madeira, Açores, Circuitos em Espanha, Mini Circuitos, Cruzeiros e Grandes Viagens consulte
as condições de seguros em wwww.nortravel.pt
MULTIVIAGENS
GARANTIAS
MULTIVIAGENS
ALL IN
VIP
€ 30.000
€ 60.000
€ 100.000
Morte ou Invalidez Permanente a)
€ 1.000
€ 2.000
€ 2.000
Despesas de funeral em Portugal em caso de acidente ocorrido no estrangeiro
€ 1.000
€ 1.800
€ 2.000
Perdas ou Danos à Bagagem
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Assistência ao roubo de bagagens no estrangeiro
€ 100
€ 450
€ 500
Atraso na recepção de bagagem (>24 horas)
€ 1.500
€ 1.500
€ 2.500
Entrega de fundos no estrangeiro
€ 25.000
€ 25.000
€ 30.000
Responsabilidade Civil Vida Privada
Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização no Estrangeiro, por acidente e por
€ 7.500
€ 15.000
€ 1.500.000
doença
Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização no Estrangeiro, por doença pré€ 500
€ 500
€ 500
existente
Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização por acidente em Portugal em trânsito
€ 7.500
€ 15.000
€ 30.000
para o estrangeiro
Despesas de Tratamento em Portugal exclusivamente em caso de Acidente sofrido no
€ 1.500
€ 2.100
€ 3.000
Estrangeiro
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Transporte Sanitário de Feridos e Doentes para unidade Hospitalar mais próxima
€ 7.500
€ 15.000
€ 30.000
Repatriamento ao ponto de origem da viagem
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Repatriamento ao ponto de origem da viagem quando em estado terminal ou similar
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Acompanhamento da pessoa segura hospitalizada (despesas de hotel) - Transporte
€ 1.250
€ 1.750
€ 2.500
Estadia - Por dia e por pessoa 10% do limite máximo. Limite máximo
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Bilhete de ida e volta para um familiar e respetiva estadia - Transporte
€ 1.250
€ 1.750
€ 2.500
Estadia - Por dia e por pessoa 10% do limite máximo. Limite máximo
€ 1.250
€ 1.750
€ 2.500
Prolongamento de estadia em hotel - Limite dia é 10% do máximo
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Transporte ou repatriamento da pessoa segura após a morte
Atraso no voo (> 12 horas) - Estadia - Por dia e por pessoa 20% do limite máximo. Limite
€ 625
€ 750
€ 1.000
máximo
Perda de ligações aéreas - Estadia - Por dia e por pessoa 20% do limite máximo. Limite
€ 625
€ 750
€ 1.000
máximo
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Envio urgente de medicamentos
€ 10.000
€ 10.000
€ 10.000
CIV - Cancelamento Antecipado da Viagem
€ 5.000
€ 5.000
€ 5.000
CIV - Interrupção de Viagem após iniciada
€ 2.000
€ 3.000
€ 3.000
PFVM - Gastos por perturbação da viagem – Máximo por pessoa segura e por viagem
€ 100
€ 150
€ 150
PFVM - Gastos de alojamento por dia – Máximo por dia para até 3 dias

Exclusivo
ALL IN

Perdas ou Danos à Bagagem - Equipamento Profissional - PC e ou Lap Top
Despesas de tramitação por perda de documentos
Abertura e reparação de cofres e caixas de segurança
Entrega de fundos no estrangeiro - Pagamento de Hotel
Envio de motorista profissional
Busca e Resgate do Segurado
Despesas Adicionais por sequestro de meio de transporte
Custos adicionais de alojamento e transporte no regresso a habitação permanente
Regresso antecipado por falecimento de familiar
PREÇO POR PESSOA

Incluído

Circuitos
€ 40
Cruzeiros
Nortravel
€ 60

€ 1.000
€ 300
€ 250
€ 1.500
€ 1.500
€ 3.000
€ 3.000
€ 300
Ilimitado
13 €/dia

RESUMO DOS PRINCIPAIS MOTIVOS DE CANCELAMENTO ANTECIPADOE
INTERRUPÇÃO DE VIAGEM (LEGALMENTE COMPROVADO)
* Em caso de Morte, Acidente Grave e Doença Grave da Pessoa Segura,
cônjuge, bem como ascendentes e descendentes em 1º e 2º grau de
ambos, e ainda: irmãos, cunhados, noras e genros de ambos. Para efeitos
da presente alínea, considera-se acidente grave ou doença grave toda
a situação clínica súbita, imprevisível e não pré-existente que coloque
em risco a vida, bem como a que origine mais de 1 dia de internamento
hospitalar.
* Acontecimento súbito e fortuito que exija a presença da Pessoa Segura
em qualquer das seguintes situações:
a) Sinistro de proporções graves na residência da Pessoa Segura, ou no seu
local de trabalho, originados por roubo, incêndio, explosão, inundação.
b) Sinistro automóvel em Portugal de que resultem danos corporais graves
em terceiros que impliquem internamento hospitalar superior a 2 dias.
c) Roubo da viatura da Pessoa Segura ou do cônjuge no mesmo dia ou nos
dois dias anteriores ao do início da viagem.
d) Chamada a novo emprego, com contrato laboral sem termo, com
exceção de passagem de contrato temporário a contrato sem termo.
e) Relocalização da empresa em que a Pessoa Segura trabalha.
f) Despedimento da Pessoa Segura nos quinze dias anteriores à data da
partida.
g) Qualquer doença de Pessoas Seguras de idade inferior a 2 anos e que
seja impeditiva de viajar.
h) Convocado a depor em tribunal como testemunha.
i) Convocação para mesa de voto em eleições para: Presidenciais,
Europeias, Parlamentares e Municipais.
j) Chamada inesperada para intervenção cirúrgica quando em lista de
espera em hospital público.
l) Convocado para transplante de órgão.
m) Complicações de gravidez, nos primeiros seis meses, exceto se
previsíveis.
n) Citação ou notificação do Segurado em sede de processo de divórcio.

RESUMO DOS PRINCIPAIS MOTIVOS DE PERTURBAÇÃO DE VIAGEM
POR MOTIVOS DE FORÇA MAIOR
No caso de o destino estar prejudicado para poder ser usufruído,
ou em caso de perturbações para chegar ao destino ou no regresso
à origem da viagem, sempre que motivados por Motivos de Força
Maior, os nossos clientes possuem uma garantia com capital
máximo de € 3.000 por pessoa que vai permitir respetivamente, o
cancelamento antecipado, ou o pagamento de dias não usufruídos
e os gastos adicionais para chegar ao destino e usufruir da viagem
contratada. São Motivos de Força Maior eventos como Cataclismos
Naturais, Terrorismo, Guerra, Epidemias, Pandemias, Greves, entre
outros que causem perturbações na viagem organizada.
Para uma consulta detalhada de todos os motivos de
cancelamento antecipado, interrupção de viagem e perturbação
de viagem, favor consultar as respetivas cláusulas contratuais
em www.nortravel.pt
Esta página é meramente informativa, sem caráter contratual
e não substitui as condições gerais e especiais das apólices em
poder da NORTRAVEL e das seguradoras VICTORIA – Seguros,
SA. Apólice nº 4900001116 e RNA Apólice 2017-954-00000125.
Para mais informações consultar www.nortravel.pt

a) possibilidade de aumento de capital para mais 125.000 ou 250.000 (consulte-nos)

FICHA INFORMATIVA NORMALIZADA
A combinação de serviços de viagem que lhe é proposta constitui
uma viagem organizada na aceção do Decreto-Lei n.º 17/2018.
Por conseguinte, beneficiará de todos os direitos da UE aplicáveis às viagens organizadas. A empresa Nortravel – Agência de
Viagens e Turismo, SA será plenamente responsável pela correta
execução da globalidade da viagem organizada. Além disso, conforme exigido por lei, a empresa Nortravel – Agência de Viagens
e Turismo, SA tem uma proteção para reembolsar os pagamentos que efetuou e, se o transporte estiver incluído na viagem
organizada, assegurar o seu repatriamento caso seja declarada
insolvente.
Direitos essenciais previstos no Decreto-Lei n.º 17/2018 de
8 de março:
• Os viajantes receberão todas as informações essenciais sobre
a viagem organizada antes de celebrarem o respetivo contrato;
• Há sempre pelo menos um operador responsável pela correta execução de todos os serviços de viagem incluídos no
contrato;
• Os viajantes dispõem de um número de telefone de emergência ou dos contactos de um ponto de contacto para poderem
comunicar com o organizador ou a agência de viagens;
• Os viajantes podem ceder a viagem organizada a outra pessoa, mediante um pré-aviso razoável e, eventualmente, mediante o pagamento de custos adicionais;
• O preço da viagem organizada só pode ser aumentado em
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•

•

•

•

caso de aumento de custos específicos (por exemplo, do
preço do combustível), se essa possibilidade estiver expressamente prevista no contrato e, em qualquer caso, até 20 dias
antes do início da viagem organizada. Se o aumento do preço
for superior a 8 % do preço da viagem organizada, o viajante pode rescindir o contrato. Se o organizador se reservar
o direito de aumentar o preço, o viajante tem direito a uma
redução do preço em caso de redução dos custos relevantes;
Os viajantes podem rescindir o contrato sem pagar uma taxa
de rescisão e obter o reembolso integral dos pagamentos
efetuados em caso de alteração significativa de algum dos
elementos essenciais da viagem organizada, com exceção do
preço. Se, antes do início da viagem organizada, o operador
responsável pela mesma a anular, os viajantes têm direito ao
reembolso e, se for caso disso, a uma indemnização;
Os viajantes podem rescindir o contrato sem pagar uma taxa
de rescisão antes do início da viagem organizada, em circunstâncias excecionais, por exemplo em caso de graves problemas de segurança no destino suscetíveis de afetar a viagem
organizada;
Além disso, os viajantes podem rescindir o contrato a qualquer momento antes do início da viagem organizada mediante o pagamento de uma taxa de rescisão adequada e
justificável;
Se, após o início da viagem organizada, não for possível prestar elementos significativos da mesma conforme acordado,

•

•
•

terão de ser propostas alternativas adequadas ao viajante,
sem custos suplementares. O viajante pode rescindir o contrato de viagem organizada sem pagar uma taxa de rescisão
caso os serviços não sejam executados nos termos do contrato, esta falta de conformidade afete consideravelmente a
execução da viagem organizada e o organizador não supra
esta falta;
Os viajantes têm também direito a uma redução do preço e/
ou a uma indemnização por danos em caso de incumprimento ou de execução deficiente dos serviços de viagem;
O organizador tem de prestar assistência se um viajante estiver em dificuldades;
Se o organizador ou o retalhista for declarado insolvente, os
pagamentos serão reembolsados. Se o organizador ou o retalhista for declarado insolvente após o início da viagem organizada e se o transporte estiver incluído na viagem organizada, é
garantido o repatriamento dos viajantes. A Nortravel Agência
de Viagens e Turismo SA subscreveu uma proteção em caso
de insolvência com o Turismo de Portugal através do RNAVT
2284. Os viajantes podem contactar esta entidade ou, se aplicável, a autoridade competente se for recusada a prestação
de serviços devido à insolvência da Nortravel Agência de Viagens e Turismo SA.

Sitio web que disponibiliza a Directiva 2015/2302 conforme
transposta para o direito nacional: www.dre.pt

condições gerais
O presente 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.
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.
ORGANIZAÇÃO
A organização técnica das viagens incluídas na presente brochura é da NORTRAVEL
Agência de Viagens e Turismo S.A., com sede na Rua General Firmino Miguel, 3 - 1º A-B
/ Torre 2 – 1600-100 Lisboa, com o capital social integralmente realizado de € 700.000,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o número único de
matrícula e de pessoa coletiva 504 321 846, operador com o RNAVT nº 2284, telefone nº
225320450 e e-mail info@nortravel.pt
INSCRIÇÕES / PAGAMENTOS
No ato da inscrição o Viajante deverá depositar 30% do preço da viagem, liquidando
os restantes 70% até 21 dias antes do início do serviço. Se a inscrição tiver lugar a 21
dias ou menos da data do início do serviço, o preço total do mesmo deverá ser pago no
ato da inscrição, ficando esta condicionada a obtenção da parte dos fornecedores da
confirmação das reservas para todos os serviços de viagem. Condições particulares de
pagamentos, em situações excecionais condicionadas pelos fornecedores e/ou épocas
do ano, poderá ser exigido o pagamento total no ato da inscrição ou na confirmação dos
serviços de viagem. A NORTRAVEL reserva-se o direito de anular qualquer inscrição cujo
pagamento não tenha sido efetuado nas condições acima mencionadas.
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 informamos que o Cliente poderá
recorrer às seguintes entidades de resolução alternativa de litígios de consumo:
1. Provedor do Cliente das Agências de Viagens e Turismo in www.provedorapavt.
com;
2. Comissão Arbitral do Turismo de Portugal in www.turismodeportugal.pt
3. A qualquer uma das entidades devidamente indicadas na lista disponibilizada pela
Direção Geral do Consumidor http://www.consumidor.pt cuja consulta desde já
aconselhamos.
RECLAMAÇÕES
Qualquer desconformidade na execução de um serviço de viagem incluído no contrato
de viagem organizada tem de ser comunicada à agência de viagens retalhista ou organizadora por escrito ou outra forma adequada logo que tal desconformidade ocorra,
ou seja, sem demora injustificada. 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.
BAGAGEM
1. A agência é responsável pela bagagem nos termos legais;
2. O Viajante tem obrigação de reclamar junto da entidade prestadora dos serviços
no momento de subtração, deterioração ou destruição de bagagem;
3. No transporte internacional, em caso de dano na bagagem, a reclamação deverá
ser efetuada 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 efetuada dentro de 21 dias a
contar da data de entrega da mesma;
4. A apresentação de tal reclamação será fundamento essencial para o acionamento
da responsabilidade da NORTRAVEL sobre a entidade prestadora do serviço.
LIMITES
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. 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;
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.
A responsabilidade da agência por danos não corporais está contratualmente limitada
ao valor correspondente a três vezes o preço do serviço vendido.
DESPESAS DE GESTÃO
Por cada alteração de reserva (modificação de nomes, datas, destino, tipos de alojamento, viagem, etc.) ou cancelamento da reserva, aplicar-se-á uma taxa de gestão como
segue: até 72 horas após a criação da reserva: sem gastos; a partir das 72 horas e até 7
dias após a criação da reserva: € 25 por pessoa. A estas taxas serão acrescidos os possíveis encargos que a alteração origine junto dos fornecedores da viagem (companhias
aéreas, navegações, hotéis e visitas). Todas as alterações estão sujeitas a aceitação por
parte dos fornecedores.
DOCUMENTAÇÃO
O Viajante deverá possuir em boa ordem toda a sua documentação pessoal ou familiar
(passaporte, cartão de cidadão, bilhete de identidade, documentação militar, autorizações para menores, vistos, certificados de vacinas e outros eventualmente exigidos).
Cédulas ou assentos de nascimento não são válidos como documento de viagem. A
agência organizadora declina qualquer responsabilidade pela recusa da concessão de
vistos ou a não permissão da entrada ao Viajante em país estrangeiro; nestes casos aplicam-se as condições estabelecidas para a anulação da viagem, sendo ainda da conta do
Viajante todo e qualquer custo que a situação acarretar. 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 do 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. 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.
ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELO VIAJANTE
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 referida no ponto 7, 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”. 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.
CESSÃO DA INSCRIÇÃO (POSIÇÃO CONTRATUAL)
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; 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; A cessão está condicionada pela aceitação de todos os fornecedores
de serviço e caso não aceitem o Viajante fica sujeito às despesas e encargos previstos
na cláusula 15.
ALTERAÇÕES A EFETUAR PELA AGÊNCIA
Sempre que, antes do início da viagem organizada, (a) a agência de viagens e turismo
se veja obrigada a alterar significativamente alguma das características principais dos
serviços de viagem, (b) ou não consiga ir de encontro às exigências especiais solicitada
pelo Viajante; (c) 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.
A ausência de resposta por parte do viajante no prazo fixado pela agência de viagens e
turismo implicará a aceitação tácita da alteração proposta.
RESCISÃO DO CONTRATO PELA AGÊNCIA
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: 20 dias antes do início da viagem organizada, no caso de
viagens com duração superior a seis dias; 7 dias antes do início da viagem organizada, no
caso de viagens com duração de dois a seis dias. 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. 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.
ALTERAÇÃO AO PREÇO
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. Caso o aumento em causa exceda 8% do preço total da viagem organizada,
aplicar-se-á o disposto na cláusula “ALTERAÇÕES A EFETUAR PELA AGÊNCIA”. 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.
TAXAS DE AVIAÇÃO E PORTUÁRIAS
Os valores das taxas de aeroporto e taxas portuárias, de segurança e de combustível
apresentados nesta brochura, foram calculados à data de impressão. Devido a constantes alterações, os mesmos ficam sujeitos a reconfirmação do preço até 21 dias antes
da data de partida.
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.
RESCISÃO DO CONTRATO PELO VIAJANTE
O Viajante é livre de desistir da viagem a qualquer momento antes do seu início. 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. Até ao início da viagem terão lugar
as seguintes penalizações sobre o valor total da viagem: de 89 a 60 dias – 10%, de 59
a 30 dias – 30%, de 29 a 15 dias – 50% e menos de 14 dias – 100%. No caso de alguns
dos serviços contratados e anulados estarem sujeitos a condições económicas especiais
de contratação, tais como bilhetes de avião emitidos e não reembolsáveis, lugares fretados em condições especiais nas companhias aéreas e de navegação, tarifas não reembolsáveis de hotéis, entradas em espetáculos, etc., serão considerados custos de anulação
todas as despesas comprovadas a que o cancelamento dê origem. 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, de acordo com o Artigo 2, nº 1
c) do D.L. 17/2018. A rescisão do contrato de viagem nesta situação apenas confere ao
viajante o direito ao reembolso integral dos pagamentos efetuados.
RESPONSABILIDADE
A agência de viagens e turismo é responsável pela correta execução de todos os serviços
de viagem incluídos no contrato de viagem. 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. As agências de viagens e turismo organizadoras respondem
solidariamente com as agências retalhistas, no caso de viagens organizadas. 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. 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. 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.
ASSISTÊNCIA
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: disponibilização de informações adequadas sobre os serviços de
saúde, as autoridades locais e a assistência consular e auxilio ao viajante na realização de
comunicações à distância e a encontrar soluções alternativas de viagem. 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. 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 responsável pela
obrigação em causa, sem prejuízo do direito de regresso, nos termos gerais aplicáveis. 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.
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, 1050-124 Lisboa Tel. 211 140 200 | info@turismodeportugal.
pt
SEGUROS
A responsabilidade da Nortravel, emergentes das obrigações assumidas, encontra-se
garantida
por um seguro de responsabilidade civil na Companhia de Seguros HISCOX EUROPE
UNDERWRITING LTD, com a apólice n.º HD IP6 2000351, no montante de € 6.000.000
e pelo Fundo de Garantia de Viagens e Turismo do Turismo de Portugal. A Nortravel
disponibiliza ainda a venda de seguros que poderão ser adquiridos em função da viagem
para garantia de situações de assistência e despesas de cancelamento.
IVA
Os preços mencionados neste programa refletem o previsto no DL 221/85 de 3 de julho,
I. V. A. na margem.
VALIDADE
Março a dezembro de 2020.
EDIÇÃO
Este programa foi impresso em fevereiro de 2020.
NOTAS
• As restantes condições especiais estarão incluídas no folheto de cada destino e
viagem em concreto - condições particulares – e que fazem parte do contrato de
viagem.
• 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 país 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 cliente 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
O preço apresentado é por pessoa e estão baseados numa ocupação dupla. A maioria
dos hotéis não dispõe 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 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.
REFEIÇÕES
Salvo indicações em contrário, os preços apresentados para os suplementos 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.
As refeições indicadas como incluídas, quer sejam nos restaurantes ou nos hotéis, serão
servidas ao grupo em horário fixo e com igual menu para todos os participantes, não
podendo haver alterações.
HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA
As horas de entrada e saída no primeiro e último dia, serão definidas em função do
primeiro e ultimo 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 às 12h
do dia de saída.
DOCUMENTOS DE VIAGEM
A emissão dos documentos de viagem (bilhetes de avião e vouchers) pela Nortravel
está sujeita a condições contratuais de viagens em grupo, pelo que não poderão ser
emitidos com uma grande antecedência da data de partida. Em condições excecionais
impostas pelos fornecedores, as emissões poderão ter de ser antecipadas.
As CONDIÇÕES GERAIS constantes nesta página são válidas à data de impressão da brochura. As mesmas deverão sempre ser consultadas, no site www.nortravel.pt ou no seu
agente de viagens, aquando da reserva efetuada. Poderão surgir mudanças decorrentes
de alterações legislativas.
REVISÕES E ALTERAÇÕES AO CATÁLOGO
A Nortravel poderá alterar e corrigir preços, datas, itinerários e outros serviços
propostos neste catálogo, por falha na arte ou digitação. Sempre que esses erros
sejam detetados, serão imediatamente corrigidos na nossa brochura disponível
no nosso site www.nortravel.pt. Antes de efetuar a reserva, solicite o programa
completo na sua agência de viagens ou consulte-o no nosso site.
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