
 

 

O Melhor de Portugal com Fátima e Santiago de Compostela – 11 dias 

Visitando: Lisboa | Óbidos | Fátima | Coimbra | Porto | Santiago de Compostela 

(Espanha) | Braga | Guimarães | Amarante | Vale do Douro | Lamego | Viseu | Serra da 

Estrela | Castelo Branco | Évora 

Saídas: 23.10.2019 a 03.11.2019  

Dia 1 - 23.10.2019 - Belo Horizonte / Lisboa - Traslado ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves - CONFINS, para 

embarque em voo Internacional da TAP com destino a Lisboa (traslado ao aeroporto com o mínimo de 15 pessoas no 

ônibus da São José Viagens, de cortesia). Jantar a bordo. 

Dia 2 - 24.10.2019 - Chegada a Lisboa - Chegada no aeroporto de Lisboa, recepção e traslado para o hotel. Tempo livre 

para os primeiros contatos com esta linda cidade, situada na margem norte do Rio Tejo, a poucos quilômetros do 

Atlântico. 

Dia 3 - 25.10.2019 - Lisboa – Manhã livre. Sugerimos uma visita ao Castelo de São Jorge e/ou ao Parque das Nações, 

local onde se efetuou a Expo'98, com o seu Oceanário (um dos maiores do mundo). Jantar e hospedagem. 

Dia 4 – 26.10.2019 – Lisboa - Café da manhã e visita panorâmica de cidade, incluindo a Praça Marquês de Pombal, 

Avenida da Liberdade, Praça dos Restauradores, Praça do Rossio e a Baixa Pombalina. Continuação para o bairro 

histórico de Belém, onde se situam a Torre de Belém, o Padrão dos Descobrimentos e o Mosteiro dos Jerônimos, 

construído no séc. XVI por ordem de D.Manuel I (entrada na Igreja). Almoço no hotel. Tarde livre em que sugerimos 

visita opcional a Queluz, Sintra, Cascais e Estoril. À noite, sugerimos um jantar numa típica Casa de Fados, ao som da 

música tradicional portuguesa e com danças folclóricas do país (opcional). 

Dia 5 – 27.10.2019 - Lisboa / Óbidos / Fátima / Coimbra / Porto - Após o café da manhã, saída de Lisboa em direção 

a Óbidos. Visita a pé pelas estreitas ruas e pequenas praças, a fim de conhecer esta belíssima vila. Continuação da 

viagem para Fátima, onde teremos tempo livre para o almoço e visita ao Santuário, um dos principais locais de 

peregrinação do mundo. Continuação para Coimbra, terra natal de seis Reis e capital de Portugal até 1256, além de 

sede da mais antiga Universidade do país, fundada no séc. XIII. Na chegada, passeio panorâmico no qual veremos o 

Rio Mondego, a histórica Rua de Sofia, os edifícios da Universidade, o Aqueduto de S. Sebastião e o Jardim Botânico. 

Passeio a pé na Baixa da Cidade e visita do Mosteiro de Santa Cruz, fundado pelo primeiro rei de Portugal em 1131 e 

onde terá funcionado a primeira escola pública do país. Tempo livre. Prosseguimento para a cidade do Porto. Situado 

na margem direita do Rio Douro, o Porto é a segunda maior cidade do país e capital regional do norte do país. 

Hospedagem e jantar no hotel.  

 

 

 

 



Dia 6 – 28.10.2019 – Porto - Café da manhã. Pela manhã, visita desta cidade cuja parte antiga está classificada como 

Patrimônio Mundial pela UNESCO; destaque para a Igreja da Lapa, a Sé do séc. XII (entrada) e visita panorâmica da 

cidade (Av. dos Aliados, Torre dos Clérigos, Av. da Boavista, Bairro da Foz, Ponte da Arrábida e Ponte de D. Luís) 

terminando numa Cave de Vinho do Porto para visita e degustação. Restante do dia livre em que poderá apreciar o 

tradicional comércio da "baixa portuense"; sugerimos fazer um passeio de barco no rio Douro, para ver a cidade de 

um ângulo diferente e almoçar num restaurante do bairro típico da Ribeira (opcional). Jantar no hotel e hospedagem. 

Dia 7 – 29.10.2019 - Porto / Santiago de Compostela / Braga / Guimarães - Café da manhã. Continuação da viagem e 

entrada na Espanha pela Galiza. Chegada a Santiago de Compostela, centro religioso e de peregrinação desde a Idade 

Média, depois da descoberta do túmulo de Santiago Maior no séc.IX. Tempo livre para almoço e visita à famosa 

Catedral. Continuação da viagem em direção a Braga, capital da bela e verdejante região do Minho e o centro religioso 

mais antigo do país. Panorâmica do alto do Bom Jesus, onde visitaremos o segundo santuário mais importante do país, 

antes de nos dirigirmos a Guimarães. Hospedagem e jantar no hotel. 

Dia 8 – 30.10.2019 - Guimarães / Amarante / Vale do Douro / Lamego / Viseu - Café da manhã. Visita panorâmica da 

cidade, com parada junto ao palácio dos Duques de Bragança, Castelo e Capela de São Miguel, e passeio a pé pelo 

centro histórico, Patrimônio da Humanidade, tombado pela UNESCO. Continuação por Amarante, terra de São 

Gonçalo, santo que ficou associado aos casamentos e à fertilidade. Prosseguimento da viagem através das 

deslumbrantes paisagens da Serra do Marão em direção a Vila Real, cidade situada sobre uma garganta aberta pelos 

Rios Cabril e Corgo. Continuação através da espetacular paisagem do vale do Douro, onde em terreno xistoso cresce 

a vinha do mais famoso vinho português Vinho do Porto, e chegada a Lamego, cidade antiga coroada pelo Santuário 

da Senhora dos Remédios. Chegada a Viseu, cidade onde nasceu Grão Vasco, um grande pintor português. 

Hospedagem e jantar no hotel. 

Dia 9 – 31.10.2019 - Viseu / Serra da Estrela / Castelo Branco / Évora - Após o café da manhã, saída rumo à Serra da 

Estrela, a mais elevada montanha do continente português, cujo ponto mais alto chega aos 1993 metros. Continuação 

pela Covilhã (a maior e mais ativa cidade da região) e chegada a Castelo Branco, cidade dominada pelos vestígios de 

um castelo dos Templários e cuja principal atração é o Jardim do Palácio Episcopal (entrada). Tempo livre para almoço. 

De tarde, continuação da viagem por Portalegre e Estremoz para Évora, capital do Alentejo, rodeada de muralhas e 

considerada Patrimônio Mundial pela UNESCO. Hospedagem e jantar no hotel. 

Dia 10 – 01.11.2019 - Évora / Lisboa - Café da manhã. Pela manhã, visita de Évora, com destaque para a Praça do 

Giraldo, o Templo Romano de Diana, a Igreja de São Francisco, com a famosa Capela dos Ossos (entrada). Em hora a 

informar, saída pela rodovia em direção a Lisboa, através de uma paisagem completamente dominada por sobreiros, 

azinheiras e oliveiras. Chegada ao Outlet de Alcochete, na margem sul do Rio Tejo, e tempo livre para almoço e 

compras. Em horário a indicar, travessia da Ponte Vasco da Gama e entrada em Lisboa. Check-in no hotel, jantar e 

hospedagem. 

Dia 11 - 02.11.2019 – Lisboa – Dia inteiramente livre para passearmos pela Linda Cidade de Lisboa e também para 

fazermos comprinhas. 

Dia 12 - 03.11.2019 - Lisboa / Belo Horizonte - Os serviços do hotel terminam com o café da manhã, traslado ao 

aeroporto. Feliz viagem de regresso. 

 

 

 

 

 



SERVIÇOS INCLUÍDOS 

 10 noites c/ café da manhã buffet; 

 8 refeições; 

 Circuito em ônibus de turismo; 

 Taxas hoteleiras e de serviço; 

 Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa); 

 Acompanhamento durante toda a viagem por um guia Abreu em idioma português; 

 Entradas em museus e monumentos de acordo com o itinerário acima; 

 Visita e degustação em uma Cave de Vinho do Porto. 

 Guia Brasileiro da São José Viagens acompanhante, mínimo de 15 pessoas; 

 Traslado Aeroporto de Confins (ônibus da São José Viagens de cortesia), mínimo de 15 pessoas; 

 1 bolsa de viagem São José Viagens. 

 

SERVIÇOS EXCLUÍDOS: 

Tudo o que não estiver devidamente mencionado nos "Serviços Incluídos”. 

HOTÉIS PREVISTOS: 

Lisboa – Vip Executive Art´s Hotel | Lisbon Marriott Hotel, 4*  

Porto - Hotel Vila Galé Porto | AC Hotel Porto, 4*  

Guimarães - Hotel de Guimarães, 4*  

Viseu - Hotel Príncipe Perfeito | Hotel Grão Vasco, 4*  

Évora – Évora Hotel, 4*  

 

PARTE TERRESTRE - ABREU - PREÇO POR PESSOA 

APTO DUPLO SUPLEMENTO DE APTO SINGLE 

1.265,00 EUROS CONSULTAR 

 

 

SEGURO VIAGEM - ABREU – PREÇO POR PESSOA 

ATÉ 70 ANOS ACIMA DE 70 ANOS 

USD 65,00 USD 80,00 
 

FORMAS DE PAGAMENTO (TERRESTRE + SEGURO): 

À vista: 3% de desconto 

Parcelado:  

Entrada 20% + txs embarque e saldo em 9x sem juros nos cartões de crédito, boleto ou debito em conta. 

Ou 10x iguais sem juros nos cartões de crédito. 

 

CONSULTAR VALOR DO VOO TAP PORTUGAL 

TP  104   23OCT CNFLIS   1700 #0610       

TP  103   03NOV LISCNF  0950  1635   

TARIFA DE SISTEMA – VALOR POR PESSOA A PARTIR DE USD 1.885+ USD 64- taxa de embarque  

Sujeito a alteração conforme TABELA VIGENTE.  

 

 

SÃO JOSÉ VIAGENS / ABREU / TAP PORTUGAL 

RUA GOITACAZES, 333 – LOJA 01 – CENTRO – BH – MG 

(31) 2519.6900 - www.saojoseviagens.com.br 

http://www.saojoseviagens.com.br/

