
PORTUGAL COMPLETO 
COM SANTIAGO DE COMPOSTELA 

BLOQUEIO 
 

SAÍDA 12/03/2020 - 13 DIAS 
 

 
ROTEIRO 
 
DIA 01 (12/03) - Lisboa  
Embarque no voo com destino a Lisboa. 
 
DIA 02 (13/03) - Lisboa  
Chegada ao aeroporto de Lisboa e traslado ao hotel. Hospedagem. Às 19h30min, reunião com o 
guia na recepção do hotel. 
 
DIA 03 (14/03) - Lisboa / Évora / Albufeira  
Café da manhã e partida para Évora. Passeio a pé passando junto ao Templo de Diana, Praça do 
Giraldo e Igreja de São Francisco. Continuação pelo Algarve até Albufeira. Hospedagem. 
 
DIA 04 (15/03) - Albufeira / Lagos / Albufeira 
Café da manhã e saída para Sagres. Visita ao Cabo de São Vicente e Fortaleza, promontório 
natural do Sudoeste de Portugal continental. Visita à Ponta de Piedade, catedral das falésias 
algarvias próximo de Lagos. Tempo livre e continuação pela cidade portuária de Portimão e 
regresso à Albufeira. Hospedagem. 
 
DIA 05 (16/03) - Albufeira / Vilamoura / Lisboa 
Café da manhã e saída a Tavira. Tempo livre e continuação a Faro e Vilamoura com parada para 
efetuar um passeio pedonal. Tempo livre e continuação para Lisboa. Opcional: Jantar típico com 
fados. Hospedagem. 
 
DIA 06 (17/03) - Lisboa / Sintra / Lisboa 
Café da manhã. Partida para Sintra. Tempo livre. Continuação para uma visita panorâmica da 
Costa do Sol por Cascais e Estoril, regressando pela Riviera portuguesa a Lisboa. Visita 
panorâmica conhecendo o exterior dos principais pontos turísticos da cidade. Hospedagem. 
 
DIA 07 (18/03) - Lisboa / Óbidos / Coimbra / Braga 
Café da manhã e partida para Óbidos, encantadora vila medieval amuralhada. Continuação da 
viagem a Coimbra. Visita panorâmica com visita à antiga e prestigiada universidade. 
Continuação a Braga. Hospedagem.  
 
DIA 08 (19/03) - Braga / Santiago de Compostela / Braga 
Café da manhã e partida para Santiago de Compostela. Visita aos principais pontos turísticos, 
com destaque para a Catedral de Santiago. Regresso a Portugal pela típica vila de Ponte de 
Lima com tempo para compras no comércio local. Chegada a Braga. Hospedagem. 
 
DIA 09 (20/03) - Braga / Guimarães / Porto 
Café da manhã. Visita panorâmica com o exterior da sua catedral e visita ao Santuário do Bom 
Jesus. Continuação a Guimarães para visitar o centro histórico e o interior do Palácio dos Duques 
de Bragança. Tempo livre e partida para Porto, visitando algumas prestigiadas caves com 
degustação do famoso Vinho do Porto. Chegada ao hotel e hospedagem.  



 
DIA 10 (21/03) - Porto  
Café da manhã. Visita passando pela Praça da Liberdade, onde se encontra a estátua de D. 
Pedro IV. Visita ao palácio da bolsa com o seu magnífico Salão Árabe. Passeio de barco pelo rio 
Douro. Resto do dia livre. Hospedagem.  
 
DIA 11 (22/03) - Porto / Aveiro / Fátima / Lisboa 
Café da manhã. Saída para Aveiro, a cidade de canais e dos famosos "ovos moles”, e Fátima, 
onde visitaremos seu santuário. Tempo livre e chegada a Lisboa. Hospedagem. 
 
DIA 12 (23/03) - Lisboa  
Café da manhã e dia livre 
 
DIA 13 (24/03) - Lisboa / Porto Alegre 
Café da manhã e transfer para o aeroporto. Embarque no voo com destino a Porto Alegre. Fim 
dos nossos serviços. 
 
 

INCLUI 
 
» Passagem aérea com 1 mala de 23kg 

 
» Transporte em ônibus com guia  
» Traslados de chegada e saída 
» Gorjetas a carregadores nos hotéis (quando possível). 
» Hospedagem nos hotéis indicados ou similares com café da manhã buffet 
» Visitas guiadas em Évora, Porto e Santiago de Compostela 
» Excursão a Lisboa, Estoril, Cascais e Sintra com guia local 
» Passeio de barco pelo Rio Douro 
» Visita á Fortaleza de Sagres, Paço Ducal em Guimarães, Palácio da  Bolsa no Porto, 
Universidade de Coimbra 
» Visita á Museu Municipal de Beja 
» Visita caves com degustação vinho do Porto 
» Taxas em hotéis 
» Kit Viagem (mochila, porta voucher e etiqueta de bagagem) 
» Acompanhamento da Operadora para o mínimo de 16 pessoas 
» Seguro Viagem 
 
 

HOTÉIS 
 
» LISBOA 
- Roma *** 
» ALBUFEIRA 
- Vila Galé **** 
» BRAGA 
- Mercure Braga **** 
» PORTO  
- Vila Galé Porto ****  
- H. Inn. Porto Gaia **** 
 
 



VALORES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

FORMAS DE PAGAMENTO 
# PAGAMENTO À VISTA: 
Depósito bancário com 5% de desconto 
  
# PAGAMENTO COM  CARTÃO DE CRÉDITO 
Entrada de 30% + taxas e saldo em até 9X no cartão de crédito (VISA OU MASTERCARD) 
Entrada de 20% + taxas e saldo em até 7X no cartão de crédito (VISA OU MASTERCARD), cheque 
ou boleto 
Sem entrada - em até 6X no cartão de crédito (VISA OU MASTERCARD) 
 

Valores por pessoa em apartamento duplo 
 
R$ 11.712,40 + R$ 658,00 taxas 
Entrada de R$ 3.092,60 + 9x de R$ 1.030,90 
 
Suplemento de single = R$ 2.036,00 


