
SELECÇÕES

PÁSCOA e FERIADOS
Abril l Maio l Junho

GUIA-ACOMPANHANTE OASIStravel DURANTE TODA A VIAGEM

PAGAMENTOS MENSAIS SEM QUAISQUER JUROS OU ENCARGOS 
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Temos o prazer de acompanhar pessoalmente todas as nossas viagens em grupo de/até Lisboa

Começamos por apresentar o nosso reconhecido agradecimento aos milhares de passageiros que
connosco viajam repetidamente, por:
- nos ajudarem a concretizar mais de duas centenas de grupos aos 5 continentes em 2018,
- terem considerado a OASIStravel como o melhor operador turístico em Portugal, no inquérito
feito e publicado pela DECO em Abril 2018 (revista DECO/Proteste-Abril 2018)
- nos permitirem ter ganho pelo 5º ano consecutivo (e pelo 10º ano na história da OASIS), a
distinção de PME LIDER 2018, atribuída pelo Turismo de Portugal,I.P., numa parceria com o
IAPMEI, a Banca e as Sociedades de Garantia Mútua, "para sinalizar as PME com desempenhos
superiores".

Acreditamos que estes resultados são fruto das características únicas dos nossos programas
“Selecções OASIStravel”, nomeadamente:

- Planeamento de destinos e itinerários de acordo com a melhor época climatérica
- Cuidada selecção de hotéis e serviços, baseados na vasta experiência que vamos vivendo no

dia-a-dia, acompanhando pessoalmente os nossos grupos pelo mundo
- Inclusão de todas as visitas e entradas, evitando despesas extra com visitas opcionais
- Programas maioritariamente em pensão completa para maior comodidade e rentabilidade do

tempo em viagem
- Experientes Guia-acompanhantes OASIStravel durante toda a viagem de/até Lisboa
- Seguro especial OASIStravel (com capital MIP. 60.000€)
- Seguro de cancelamento antecipado (10.000€) e interrupção de viagem (5.000€)
- Livro de viagem personalizado e toda a documentação de viagem com bolsa OASIStravel
- Possibilidade de pagamento em diversas mensalidades sem quaisquer juros ou encargos,

dependendo da data de inscrição e da data da viagem (dobro do numero de meses que, à data
da sua inscrição, faltarem para o seu início, com a condição de 50% do valor total estar pago à
data da partida, num mínimo de 6 mensalidades; logo, quanto maior a antecedência da
inscrição, maior o numero de mensalidades; consulte-nos para informação detalhada).

Neste catálogo resumimos apenas os programas do 1º semestre 2019 nos quais ainda temos
lugares disponíveis à data de elaboração deste catálogo, mas teremos ainda muitas outras
sugestões para o 2º semestre de 2019, como sejam Alasca, Canadá, Japão, Austrália, Equador e
Galápagos, Argentina, Índia, Albânia, Bielorrússia, Vietname, Tailândia e muito mais, que iremos
regularmente publicando no nosso site em www.oasistravel.net e na nossa página de Facebook
www.facebook.com/oasistravel.net. Estamos também sempre disponíveis nas nossas lojas em
Lisboa (R. Alexandre Herculano e Av. Roma/Romaparque) e Setúbal, ou através do telefone
707 10 10 11 (chamada local), ou ainda do e-mail: oasis@oasistravel.net.

Estamos sempre ao Seu dispor, qualquer que seja o projecto de viagem.
OASIStravel

Porquê SELECÇÕES OASIStravel ?
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GANHE um CRUZEIRO ROYAL CARIBBEAN
pelas ILHAS GREGAS

A experiência tem demonstrado a elevada importância dos comentários recebidos dos nossos
passageiros, aqueles que verdadeiramente sentem e vivem uma viagem. Só assim podemos
repetir e reforçar os pontos positivos e alterar os pontos negativos.

Para incentivar essa partilha de opiniões, continuaremos a incluir em todas as documentações
dos nossos grupos um Formulário de Qualidade, para que o mesmo nos seja devolvido depois
da viagem, com as opiniões de quem realmente viveu a viagem e os serviços, mantendo em
2019, pelo 10º ano consecutivo, a realização do GRANDE CONCURSO OASISTRAVEL - Concurso
Publicitário 165/2018 autorizado pela Secretaria - Geral do Ministério da Administração Interna
(Prémio não convertível em dinheiro).

Assim, entre todos os participantes das nossas viagens realizadas em grupo entre Janeiro 2019
e Janeiro 2020, que nos transmitam a sua opinião face aos serviços prestados através do
preenchimento e entrega do Formulário de Qualidade, será sorteado:
um Cruzeiro Royal Caribbean de 1 Semana às Ilhas Gregas, com partida de Roma ou Veneza,

incluindo:
Voos* + Transferes

+
Cruzeiro ROYAL CARIBBEAN de uma semana para 2 pessoas em camarote exterior duplo

a reservar até 31 Março 2020 e utilizar de Maio a Outubro 2020, em datas sujeitas a 
disponibilidade à data da reserva.

Viaje, Concorra e……… Volte a Viajar num 
Cruzeiro pelas Ilhas Gregas

* Voos Lisboa / Roma ou Veneza / Lisboa, conforme a cidade onde se inicie o cruzeiro. Taxas de embarque não incluídas.

Grande Concurso                 2019
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Mais informações e reservas contacte a sua Agência de Viagens OASIStravel

S E  P R O C U R A  Q U A L I DA D E ,  C O N H E ÇA  O  N O S S O  S E R V I Ç O  E  N AV I O S !
A bordo dos navios da Classe Oasis vai poder viver experiências únicas:

Falmouth, Caraíbas

CARA Í BAS  TODO  O  ANO !

7 BAIRROS
TEMÁTICOS
DISTINTOS

5. SPA E GINÁSIO 6. ÁREA DE ENTRETENIMENTO

1. CENTRAL PARK 2. BOARDWALK 3. ROYAL PROMENADE

7. ÁREA PARA CRIANÇAS E JOVENS4. ÁREA DE DESPORTO E PISCINAS
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AÇORES  - Grande Circuito 10 dias / 6 Ilhas 14 a 23 Jun. 44
Circuito GALIZA 20 a 23 Jun. 47
Grande Circuito  da ISLÂNDIA - Um Paraíso Escondido 17 a 25 Jun. 48
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À larga experiência acumulada ao longo de mais de 30 anos na concretização de grupos
temáticos e sonhos dos nossos passageiros, acrescem ainda maiores responsabilidades em
dar plena garantia de total satisfação ao nosso cliente, por ter escolhido Selecções
OASIStravel para as suas viagens.

Há 16 anos que a fiabilidade das nossas operações e a plena satisfação do nosso cliente é
tutelada pelo Provedor do Cliente (instituto criado pela APAVT em 2003) sentindo nós esta
exigência como um estímulo e um desafio para mantermos absolutamente limpo o nosso
cadastro, quanto a incidentes, questões ou reclamações não resolvidas.

Apostamos assim em aqui publicitar e garantir que são estes os princípios que continuarão a
nortear a nossa operação em 2019, e por isso abaixo poderão encontrar todos os contactos
que a todo o tempo Vos permitem, conferir os Vossos direitos :

Site: www.provedorapavt.com                                                                                                  
email: provedor@provedorapavt.com

Telefax: 213 145 080 

Porque somos uma equipa que faz da entrega ao cliente uma missão, aqui lhe deixamos a
absoluta garantia de que o acompanharemos em permanência e com total apoio, mesmo
após o seu regresso aceitando a Qualidade como um desafio e um agradável percurso para
rumarmos à satisfação e consequente fidelização dos nossos passageiros.

Vá de Férias Descansado

Uma Garantia Adicional
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5º Dia - 15 Abril - NICOSIA
Visita da maior cidade do Chipre e capital deste país, Nicosia, que é mais conhecida pelos locais como Lefkosia. Esta
cidade é única na Europa, pois os Cipriotas Gregos vivem aqui separadamente dos Cipriotas Turcos, divididos por uma
linha verde semelhante à cidade de Berlim em tempos passados e a Israel separada hoje por um muro da vizinha
Palestina. Destaque para as visitas do Museu de Arqueologia que detém peças de imenso valor que datam do período
Neolítico e Bizantino, passagem pelo monumento da Liberdade e Muralhas Venezianas que rodeiam não só o casco
histórico da cidade mas que nos encaminham até ao Arcebispado Cipriota onde encontramos a Catedral de S. João onde
se apreciarão fantásticos frescos e no Museu de Arte Bizantina, a maior colecção de ícones bizantinos da ilha. Após o
almoço, atravessaremos o check point localizado na Rua Ledra onde iremos visitar Buyuk Han, antiga pousada para
comerciantes no séc.XVI hoje em dia zona com espaços de lazer. Continuação para visita da Grande Catedral de Santa
Sofia hoje em dia transformada em Mesquita depois da conquista turca em 1570. No fim das visitas, regresso ao hotel.
Jantar e alojamento.

6º Dia - 16 Abril - NICOSIA / SALAMINA / FAMAGUSTA / AYIA NAPA / LARNACA
Partida em direcção a Salamina, antiga cidade-estado, um enorme complexo e um dos mais importantes da ilha. Visita
às ruínas de Salamina com destaque para o Gymnasium, o Caldarium e teatro romano. Continuação para Famagusta,
cidade erguida entre muralhas que, apesar das várias invasões turcas, ainda preserva algum espólio de arquitectura
gótica. Visita ao centro histórico com destaque para o Mosteiro do S. Barnabé, erigido em 477, a Igreja de S. Nicolau, a
Torre de Otelo, construída no séc.XII para defender o porto de Famagusta e o mercado local. O último local das nossas
visitas será Ayia Napa que embora seja um local eleito para férias devido às suas boas praias na região, detém uma
bonita vila onde está localizado o lendário Mosteiro Veneziano de Ayia Napa (entrada). Almoço em restaurante local
durante as visitas. No fim do dia, continuação para Larnaca, localidade que recebeu este nome de origem grega devido à
enorme quantidade de sarcófagos da idade antiga e medieval. Chegada ao Hotel Sun Hall 4*. Em hora a informar
saída para jantar em restaurante local. No final do jantar regresso ao hotel e alojamento.

7º Dia - 17 Abril - LARNACA / CHOIROKOITIA / LEFKARA / MUNIQUE / LISBOA
Saída para visita de Larnaca, a terceira maior cidade do Chipre. Visita da sua magnífica Igreja Ayios Lazaros construída
no séc.IX e cujo iconostase foi esculpido em madeira com grande detalhe e um perfeito exemplo da veia artística já
existente na época. De seguida visitamos as Ruínas Arqueológicas de Choirokoitia, declaradas como Património da
Humanidade pela UNESCO. Neste lugar os arqueólogos descobriram um extenso assentamento neolítico rodeado por
uma poderosa muralha. Trata-se de um dos mais antigos assentamentos da ilha (6.800 a.C.). A sua população chegou
aos 2.000 habitantes que viviam em casas circulares construídas com pedras e argila. Hoje em dia é possível visitar
algumas destas casas que foram reconstruídas. Os seus habitantes viviam essencialmente da agricultura e do pastoreio.
Continuação da viagem até Lefkara. Breve visita desta localidade. Continuação em direcção ao Aeroporto Internacional
de Larnaca. Partida às 15h40 no voo regular Lufthansa com destino a Lisboa (escala em Munique das 18h15 às 19h30).
Chegada às 21h40 ao Aeroporto Internacional de Lisboa.
FIM DA VIAGEM

P/ Pessoa Base Taxas Total

Duplo 1 393 € 189 € 1 582 €

Suplem. Individual 210 €

Chile
Santiago do Chile
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Nicosia

CHIPRE – Especial PÁSCOA
11 a 17 Abr.| 7 dias – 6 noites | Hotéis 3*/4* | Pensão Completa 

1º Dia - 11 Abril - LISBOA / FRANKFURT / LARNACA
Partida em voo regular Lufthansa às 16h30 com destino a Larnaca. Escala em Frankfurt das 20h30 às 21h35. Chegada às
02h15 a Larnaca e transporte para Hotel Sun Hall 4*. Alojamento.

2º Dia - 12 Abril - LARNACA / LIMASSOL / CURIUM / OMODOS / PAPHOS
Visita da cidade de Limassol, segunda maior cidade do Chipre. Chegada a esta localidade e visita do seu castelo
construído no séc.XI e do Museu Medieval do Chipre. Continuação para Curium, visita às ruínas da Casa de Eustolios,
Basílica Paleocristã, que foi a catedral de Curium, o Agora e o teatro Greco-Romano do séc.II a.C., actualmente
totalmente recuperado e usado como palco de peças de teatro e concertos de música. Partida em direcção a Omodos.
Almoço, seguido de visita ao centro da vila com destaque para o Mosteiro de Santa Cruz. A caminho para o hotel, visita
de uma das vinhas do Chipre, não só para apreciar o vinho aqui produzido mas também para conhecer o processo da
sua produção. Antes de chegar a Paphos, paragem próximo de “Petra tou Romiou”, o lendário rochedo e berço de
nascimento da deusa do amor e beleza Afrodite. Chegada a Paphos, jantar e alojamento no Hotel St. George 4*.

3º Dia - 13 Abril - PAPHOS
Visita de dia inteiro dedicada a Paphos. Também ela classificada como Tesouro Natural, Cultural e Património da
Humanidade pela Unesco, Paphos foi a antiga capital do Chipre em tempos Helénicos e Romanos. A nossa primeira
paragem será em Kato-Patmos onde iremos visitar os Túmulos dos Reis escavadas no solo rochoso e que datam do
séc.III a.C. e séc.III d.C. Após esta visita continuamos em direcção ao Parque Arqueológico de Paphos, onde visitaremos
Três Vilas Romanas que alojam magníficos conjuntos de mosaicos bizantinos com muitas representações de Dionysos,
deus do vinho e que resultou no seu nome, a Casa de Dionysos. Após o almoço, visitamos o Pilar de São Paulo onde,
segundo a lenda este Santo foi atado e chicoteado antes de se converter ao Cristianismo. De seguida visitamos a Igreja
de Agia Kyriaki, construída no séc.XII, sobre as ruínas da maior basílica bizantina da ilha. A próxima paragem será no
Mosteiro de Agios Neophytos, santuário escavado na rocha por Santo Neophytos, onde ainda se conseguem vislumbrar
frescos do século XII. Continuação até às fronteiras de Akamas, áreas selvagens nunca antes habitadas, com as suas
praias e paisagens espectaculares. É nestas áreas que se encontram os Banhos de Afrodite, conhecidos por serem
usados pela Deusa para se encontrar com o seu amante Adonis. No fim da visita, regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

4º Dia - 14 Abril - PAPHOS / KYKKOS / TROODOS / NICOSIA
Saída em direcção a Kykkos, para visita do mais famoso e rico Mosteiro do Chipre. Após esta visita continuação da
viagem através da impressionante Cordilheira de Troodos que se estende ao longo da zona oeste da ilha e onde se
visitarão aldeias classificadas como Património da Humanidade pela Unesco e das quais se destacam as seguintes:
Kakopetria para visita da parte antiga da aldeia e igreja de ‘Ayos Nicolaos tis Stegis’ completamente pintada com
murais que datam entre os séc. XI e XVII e consideradas uma das mais interessantes igrejas bizantinas da ilha. Almoço
durante as visitas. No final das visitas, continuação da viagem em direcção a Nicosia. Jantar e alojamento no Hotel
Centrum 3*.
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5º Dia - 15 Abril - NICOSIA
Visita da maior cidade do Chipre e capital deste país, Nicosia, que é mais conhecida pelos locais como Lefkosia. Esta
cidade é única na Europa, pois os Cipriotas Gregos vivem aqui separadamente dos Cipriotas Turcos, divididos por uma
linha verde semelhante à cidade de Berlim em tempos passados e a Israel separada hoje por um muro da vizinha
Palestina. Destaque para as visitas do Museu de Arqueologia que detém peças de imenso valor que datam do período
Neolítico e Bizantino, passagem pelo monumento da Liberdade e Muralhas Venezianas que rodeiam não só o casco
histórico da cidade mas que nos encaminham até ao Arcebispado Cipriota onde encontramos a Catedral de S. João onde
se apreciarão fantásticos frescos e no Museu de Arte Bizantina, a maior colecção de ícones bizantinos da ilha. Após o
almoço, atravessaremos o check point localizado na Rua Ledra onde iremos visitar Buyuk Han, antiga pousada para
comerciantes no séc.XVI hoje em dia zona com espaços de lazer. Continuação para visita da Grande Catedral de Santa
Sofia hoje em dia transformada em Mesquita depois da conquista turca em 1570. No fim das visitas, regresso ao hotel.
Jantar e alojamento.

6º Dia - 16 Abril - NICOSIA / SALAMINA / FAMAGUSTA / AYIA NAPA / LARNACA
Partida em direcção a Salamina, antiga cidade-estado, um enorme complexo e um dos mais importantes da ilha. Visita
às ruínas de Salamina com destaque para o Gymnasium, o Caldarium e teatro romano. Continuação para Famagusta,
cidade erguida entre muralhas que, apesar das várias invasões turcas, ainda preserva algum espólio de arquitectura
gótica. Visita ao centro histórico com destaque para o Mosteiro do S. Barnabé, erigido em 477, a Igreja de S. Nicolau, a
Torre de Otelo, construída no séc.XII para defender o porto de Famagusta e o mercado local. O último local das nossas
visitas será Ayia Napa que embora seja um local eleito para férias devido às suas boas praias na região, detém uma
bonita vila onde está localizado o lendário Mosteiro Veneziano de Ayia Napa (entrada). Almoço em restaurante local
durante as visitas. No fim do dia, continuação para Larnaca, localidade que recebeu este nome de origem grega devido à
enorme quantidade de sarcófagos da idade antiga e medieval. Chegada ao Hotel Sun Hall 4*. Em hora a informar
saída para jantar em restaurante local. No final do jantar regresso ao hotel e alojamento.

7º Dia - 17 Abril - LARNACA / CHOIROKOITIA / LEFKARA / MUNIQUE / LISBOA
Saída para visita de Larnaca, a terceira maior cidade do Chipre. Visita da sua magnífica Igreja Ayios Lazaros construída
no séc.IX e cujo iconostase foi esculpido em madeira com grande detalhe e um perfeito exemplo da veia artística já
existente na época. De seguida visitamos as Ruínas Arqueológicas de Choirokoitia, declaradas como Património da
Humanidade pela UNESCO. Neste lugar os arqueólogos descobriram um extenso assentamento neolítico rodeado por
uma poderosa muralha. Trata-se de um dos mais antigos assentamentos da ilha (6.800 a.C.). A sua população chegou
aos 2.000 habitantes que viviam em casas circulares construídas com pedras e argila. Hoje em dia é possível visitar
algumas destas casas que foram reconstruídas. Os seus habitantes viviam essencialmente da agricultura e do pastoreio.
Continuação da viagem até Lefkara. Breve visita desta localidade. Continuação em direcção ao Aeroporto Internacional
de Larnaca. Partida às 15h40 no voo regular Lufthansa com destino a Lisboa (escala em Munique das 18h15 às 19h30).
Chegada às 21h40 ao Aeroporto Internacional de Lisboa.
FIM DA VIAGEM

P/ Pessoa Base Taxas Total

Duplo 1 393 € 189 € 1 582 €

Suplem. Individual 210 €

Chile
Santiago do Chile
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Nicosia

CHIPRE – Especial PÁSCOA
11 a 17 Abr.| 7 dias – 6 noites | Hotéis 3*/4* | Pensão Completa 

1º Dia - 11 Abril - LISBOA / FRANKFURT / LARNACA
Partida em voo regular Lufthansa às 16h30 com destino a Larnaca. Escala em Frankfurt das 20h30 às 21h35. Chegada às
02h15 a Larnaca e transporte para Hotel Sun Hall 4*. Alojamento.

2º Dia - 12 Abril - LARNACA / LIMASSOL / CURIUM / OMODOS / PAPHOS
Visita da cidade de Limassol, segunda maior cidade do Chipre. Chegada a esta localidade e visita do seu castelo
construído no séc.XI e do Museu Medieval do Chipre. Continuação para Curium, visita às ruínas da Casa de Eustolios,
Basílica Paleocristã, que foi a catedral de Curium, o Agora e o teatro Greco-Romano do séc.II a.C., actualmente
totalmente recuperado e usado como palco de peças de teatro e concertos de música. Partida em direcção a Omodos.
Almoço, seguido de visita ao centro da vila com destaque para o Mosteiro de Santa Cruz. A caminho para o hotel, visita
de uma das vinhas do Chipre, não só para apreciar o vinho aqui produzido mas também para conhecer o processo da
sua produção. Antes de chegar a Paphos, paragem próximo de “Petra tou Romiou”, o lendário rochedo e berço de
nascimento da deusa do amor e beleza Afrodite. Chegada a Paphos, jantar e alojamento no Hotel St. George 4*.

3º Dia - 13 Abril - PAPHOS
Visita de dia inteiro dedicada a Paphos. Também ela classificada como Tesouro Natural, Cultural e Património da
Humanidade pela Unesco, Paphos foi a antiga capital do Chipre em tempos Helénicos e Romanos. A nossa primeira
paragem será em Kato-Patmos onde iremos visitar os Túmulos dos Reis escavadas no solo rochoso e que datam do
séc.III a.C. e séc.III d.C. Após esta visita continuamos em direcção ao Parque Arqueológico de Paphos, onde visitaremos
Três Vilas Romanas que alojam magníficos conjuntos de mosaicos bizantinos com muitas representações de Dionysos,
deus do vinho e que resultou no seu nome, a Casa de Dionysos. Após o almoço, visitamos o Pilar de São Paulo onde,
segundo a lenda este Santo foi atado e chicoteado antes de se converter ao Cristianismo. De seguida visitamos a Igreja
de Agia Kyriaki, construída no séc.XII, sobre as ruínas da maior basílica bizantina da ilha. A próxima paragem será no
Mosteiro de Agios Neophytos, santuário escavado na rocha por Santo Neophytos, onde ainda se conseguem vislumbrar
frescos do século XII. Continuação até às fronteiras de Akamas, áreas selvagens nunca antes habitadas, com as suas
praias e paisagens espectaculares. É nestas áreas que se encontram os Banhos de Afrodite, conhecidos por serem
usados pela Deusa para se encontrar com o seu amante Adonis. No fim da visita, regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

4º Dia - 14 Abril - PAPHOS / KYKKOS / TROODOS / NICOSIA
Saída em direcção a Kykkos, para visita do mais famoso e rico Mosteiro do Chipre. Após esta visita continuação da
viagem através da impressionante Cordilheira de Troodos que se estende ao longo da zona oeste da ilha e onde se
visitarão aldeias classificadas como Património da Humanidade pela Unesco e das quais se destacam as seguintes:
Kakopetria para visita da parte antiga da aldeia e igreja de ‘Ayos Nicolaos tis Stegis’ completamente pintada com
murais que datam entre os séc. XI e XVII e consideradas uma das mais interessantes igrejas bizantinas da ilha. Almoço
durante as visitas. No final das visitas, continuação da viagem em direcção a Nicosia. Jantar e alojamento no Hotel
Centrum 3*.
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6º Dia - 16 Abril - SPLIT / MEDJUGORJE / MOSTAR (BÓSNIA-HERZEGOVINA) / DUBROVNIK
Saída para Medjugorge, pequena aldeia na Bósnia-Herzegovina e desde 1981, local de aparições da Virgem Maria.
Tempo livre para visita do Santuário. Continuação para Mostar. A capital da Herzegovina e Património da Humanidade
pela Unesco pela sua cidade antiga, um primor de arquitectura islâmica que nos remete às pequenas cidades do interior
da Turquia, com os seus minaretes de mesquitas furando o céu. A sua principal atração é a Ponte Velha (Stari Most)
sobre o rio Neretva. Visita guiada de Mostar incluindo a Casa Turca e a Mesquita. Almoço em restaurante local.
Continuação da viagem até Dubrovnik. Jantar e alojamento num dos hotéis da cadeia Valamar – Hotel Lacroma 4* ou
Hotel Argosy 4*.

7º Dia - 17 Abril - DUBROVNIK / PERAST e KOTOR (MONTENEGRO) / DUBROVNIK
Partida em direcção à fronteira com Montenegro, com destino a Perast, onde iremos visitar a Igreja da Nossa Senhora
da Rocha localizada numa pequena ilha na baía de Kotor, e à qual se acede durante um agradável passeio de barco.
Continuação da nossa viagem até à cidade medieval de Kotor. A UNESCO classificou esta vila como Património da
Humanidade, atribuindo-lhe reconhecimento histórico e cultural. O interior da pequena vila está pejado de
monumentos importantes e, de entre todos, é a Catedral de St. Tryphon (entrada) que mais se destaca. Almoço em
restaurante local localizado em Dobrota. Regresso a Dubrovnik. Jantar e alojamento.

8º Dia - 18 Abril - DUBROVNIK / MUNIQUE / LISBOA
Saída para visita guiada a pé pela cidade de Dubrovnik, que devido à sua beleza e herança cultural está classificada
como Património da Humanidade pela Unesco. Durante este passeio, ficará a conhecer os pontos mais importantes da
antiga cidade fortificada. Este passeio inclui a visita ao Mosteiro Franciscano (entrada), que tem a mais antiga farmácia
da Europa (datada de 1317), Mosteiro Dominicano (entrada) cujo museu abriga um interessante acervo de arte sacra
com objectos, pinturas e iluminuras. Um dos destaques do Mosteiro é o crucifixo em madeira de Paolo Veneziano no
altar-mor da igreja. Continuação em direção ao Palácio do Reitor (entrada), onde se reuniam os mais altos funcionários
do governo da cidade e onde vivia o reitor. Ao longo da visita guiada pelas estreitas ruas de Dubrovnik ficará a conhecer
a história e a cultura desta belíssima cidade. Visitaremos ainda a Catedral com o seu famoso tesouro (entrada). Aqui
podemos admirar um políptico magnífico da autoria de Tiziano, “A Assunção de Nossa Senhora”. Na catedral estão
expostas as relíquias de S. Brás, que incluem o crânio do santo, encimado por uma coroa cravejada de pedras preciosas.
Durante o terramoto de 1979, ficaram expostas algumas valas de dragagem atrás da catedral; as escavações puseram a
descoberto uma catedral românica. Trabalhos posteriores revelaram ainda outra igreja abaixo desta, datada do séc.VI.
Após a visita, transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida às 16h40 em voo Lufthansa com
destino a Lisboa, via Munique (escala das 18h15 às 19h10). Chegada a Lisboa às 21h20.
FIM DA VIAGEM

Montenegro
Kotor

P/ Pessoa Base Taxas Total

Duplo 1 669 € 123 € 1 792 €

Suplem. Individual 304 €
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ESLOVÉNIA, CROÁCIA, BÓSNIA & MONTENEGRO - PÁSCOA
11 a 18 Abr.| 8 dias – 7 noites | Hotéis 4*/3* (1 noite) | Pensão Completa 

1º Dia - 11 Abril - LISBOA / MUNIQUE / ZAGREB
Partida às 06h20 em voo Lufthansa com destino a Zagreb, via Munique (escala das 10h20 às 12h05). Chegada a Zagreb
às 13h05 e partida para almoço em restaurante local. Após o almoço, transporte para o hotel. À tarde saída para visita
a pé da capital da Croácia, para conhecer um pouco mais sobre o passado e o presente da cidade, e uma breve
paragem num dos antigos e típicos cafés da cidade. Passagem pela Praça Ban Jelacic, pela parte alta e baixa da cidade e
ainda visita à Catedral e Igreja de São Marcos (exterior). Regresso ao Hotel Palace 4*, para jantar e alojamento.

2º Dia - 12 Abril - ZAGREB / LAGO BLED / LJUBLJANA
Partida em direcção ao Lago Bled, para um passeio de barco pelas suas idílicas paisagens, o qual nos leva até à Igreja
de Santa Maria (entrada), numa localização única. Após o passeio de barco, subiremos até ao Castelo de Bled
(entrada). Partida em direcção à capital eslovena. Após o almoço, visita guiada de Ljubljana, cidade medieval nas
margens do rio Ljubljania, com os seus numerosos monumentos culturais e históricos, como o Castelo (entrada) que
domina toda a cidade, e ao qual acederemos subindo o funicular panorâmico. Passagem pelo edifício da segunda
filarmónica mais antiga do mundo. Durante esta visita passaremos ainda pelos principais pontos da cidade, como o
edifício da Universidade, a Tromostovje (ponte tripla), obra-prima do principal arquiteto esloveno Jozef Plecnik.
Passagem pela Igreja da Anunciação, o Mosteiro Franciscano, a antiga câmara municipal, a Catedral de S. Nicolau, a
"Ponte do Dragão", a "Ponte do Sapateiro". Jantar e alojamento no Hotel City 3*sup.

3º Dia - 13 Abril - LJUBLJANA / POSTOJNA / OPATIJA / OTOČAC
Saída para Postojna, onde visitaremos as impressionantes Grutas de Postojna (entrada), as maiores da Eslovénia.
Continuação para a bonita cidade balnear croata de Opatija, situada na baía de Kvarner, que oferece calma e
tranquilidade aos seus inúmeros visitantes desde os tempos do Império Romano. Almoço e tempo livre nesta bela
cidade balnear para passear tranquilamente. Continuação para Otočac. Jantar e alojamento no Hotel Park Exclusive 4*.

4º Dia - 14 Abril - OTOČAC / LAGOS PLITVICE / SPLIT
Saída em direcção ao Parque Nacional de Plitvice, um mundo mágico de lagos, floresta e cascatas. Um dia completo
para contemplar os belíssimos cenários desta maravilha natural, Património da Humanidade pela Unesco. Neste
magnífico local faremos uma visita guiada a pé pelos lagos inferiores, cuja beleza constitui um dos pontos mais altos
desta viagem. Almoço em restaurante. Continuação de viagem para Split. Jantar e alojamento no Hotel Art 4*.

5º Dia - 15 Abril - SPLIT / TROGIR / SPLIT
Visita guiada de Trogir. Esta bela cidade, Património da Humanidade pela UNESCO graças às suas inúmeras riquezas,
como a Torre Kamerlengo, a Igreja de S. Ivan, a Igreja de São João Baptista, as antigas muralhas da cidade, a Catedral
de S. Lourenço (entrada) e muito mais. Após o almoço, regresso a Split e visita guiada desta bela cidade, banhada pelas
águas do Mar Adriático e que faz parte do Património da Humanidade, pela sua herança romana, as suas estruturas
góticas e renascentistas e as suas atrações contemporâneas. Visita do Palácio de Diocleciano (incluindo as suas
famosas ruínas subterrâneas), a Catedral S. Domnio (entrada), a rua de Marmontova, o Templo de Júpiter (entrada).
Jantar e alojamento no hotel.

Croácia
Parque Nacional de Plitvice

Outras datas: 
10 a 17 Jun. + 19 a 26  Set.
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6º Dia - 16 Abril - SPLIT / MEDJUGORJE / MOSTAR (BÓSNIA-HERZEGOVINA) / DUBROVNIK
Saída para Medjugorge, pequena aldeia na Bósnia-Herzegovina e desde 1981, local de aparições da Virgem Maria.
Tempo livre para visita do Santuário. Continuação para Mostar. A capital da Herzegovina e Património da Humanidade
pela Unesco pela sua cidade antiga, um primor de arquitectura islâmica que nos remete às pequenas cidades do interior
da Turquia, com os seus minaretes de mesquitas furando o céu. A sua principal atração é a Ponte Velha (Stari Most)
sobre o rio Neretva. Visita guiada de Mostar incluindo a Casa Turca e a Mesquita. Almoço em restaurante local.
Continuação da viagem até Dubrovnik. Jantar e alojamento num dos hotéis da cadeia Valamar – Hotel Lacroma 4* ou
Hotel Argosy 4*.

7º Dia - 17 Abril - DUBROVNIK / PERAST e KOTOR (MONTENEGRO) / DUBROVNIK
Partida em direcção à fronteira com Montenegro, com destino a Perast, onde iremos visitar a Igreja da Nossa Senhora
da Rocha localizada numa pequena ilha na baía de Kotor, e à qual se acede durante um agradável passeio de barco.
Continuação da nossa viagem até à cidade medieval de Kotor. A UNESCO classificou esta vila como Património da
Humanidade, atribuindo-lhe reconhecimento histórico e cultural. O interior da pequena vila está pejado de
monumentos importantes e, de entre todos, é a Catedral de St. Tryphon (entrada) que mais se destaca. Almoço em
restaurante local localizado em Dobrota. Regresso a Dubrovnik. Jantar e alojamento.

8º Dia - 18 Abril - DUBROVNIK / MUNIQUE / LISBOA
Saída para visita guiada a pé pela cidade de Dubrovnik, que devido à sua beleza e herança cultural está classificada
como Património da Humanidade pela Unesco. Durante este passeio, ficará a conhecer os pontos mais importantes da
antiga cidade fortificada. Este passeio inclui a visita ao Mosteiro Franciscano (entrada), que tem a mais antiga farmácia
da Europa (datada de 1317), Mosteiro Dominicano (entrada) cujo museu abriga um interessante acervo de arte sacra
com objectos, pinturas e iluminuras. Um dos destaques do Mosteiro é o crucifixo em madeira de Paolo Veneziano no
altar-mor da igreja. Continuação em direção ao Palácio do Reitor (entrada), onde se reuniam os mais altos funcionários
do governo da cidade e onde vivia o reitor. Ao longo da visita guiada pelas estreitas ruas de Dubrovnik ficará a conhecer
a história e a cultura desta belíssima cidade. Visitaremos ainda a Catedral com o seu famoso tesouro (entrada). Aqui
podemos admirar um políptico magnífico da autoria de Tiziano, “A Assunção de Nossa Senhora”. Na catedral estão
expostas as relíquias de S. Brás, que incluem o crânio do santo, encimado por uma coroa cravejada de pedras preciosas.
Durante o terramoto de 1979, ficaram expostas algumas valas de dragagem atrás da catedral; as escavações puseram a
descoberto uma catedral românica. Trabalhos posteriores revelaram ainda outra igreja abaixo desta, datada do séc.VI.
Após a visita, transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida às 16h40 em voo Lufthansa com
destino a Lisboa, via Munique (escala das 18h15 às 19h10). Chegada a Lisboa às 21h20.
FIM DA VIAGEM

Montenegro
Kotor

P/ Pessoa Base Taxas Total

Duplo 1 669 € 123 € 1 792 €

Suplem. Individual 304 €
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ESLOVÉNIA, CROÁCIA, BÓSNIA & MONTENEGRO - PÁSCOA
11 a 18 Abr.| 8 dias – 7 noites | Hotéis 4*/3* (1 noite) | Pensão Completa 

1º Dia - 11 Abril - LISBOA / MUNIQUE / ZAGREB
Partida às 06h20 em voo Lufthansa com destino a Zagreb, via Munique (escala das 10h20 às 12h05). Chegada a Zagreb
às 13h05 e partida para almoço em restaurante local. Após o almoço, transporte para o hotel. À tarde saída para visita
a pé da capital da Croácia, para conhecer um pouco mais sobre o passado e o presente da cidade, e uma breve
paragem num dos antigos e típicos cafés da cidade. Passagem pela Praça Ban Jelacic, pela parte alta e baixa da cidade e
ainda visita à Catedral e Igreja de São Marcos (exterior). Regresso ao Hotel Palace 4*, para jantar e alojamento.

2º Dia - 12 Abril - ZAGREB / LAGO BLED / LJUBLJANA
Partida em direcção ao Lago Bled, para um passeio de barco pelas suas idílicas paisagens, o qual nos leva até à Igreja
de Santa Maria (entrada), numa localização única. Após o passeio de barco, subiremos até ao Castelo de Bled
(entrada). Partida em direcção à capital eslovena. Após o almoço, visita guiada de Ljubljana, cidade medieval nas
margens do rio Ljubljania, com os seus numerosos monumentos culturais e históricos, como o Castelo (entrada) que
domina toda a cidade, e ao qual acederemos subindo o funicular panorâmico. Passagem pelo edifício da segunda
filarmónica mais antiga do mundo. Durante esta visita passaremos ainda pelos principais pontos da cidade, como o
edifício da Universidade, a Tromostovje (ponte tripla), obra-prima do principal arquiteto esloveno Jozef Plecnik.
Passagem pela Igreja da Anunciação, o Mosteiro Franciscano, a antiga câmara municipal, a Catedral de S. Nicolau, a
"Ponte do Dragão", a "Ponte do Sapateiro". Jantar e alojamento no Hotel City 3*sup.

3º Dia - 13 Abril - LJUBLJANA / POSTOJNA / OPATIJA / OTOČAC
Saída para Postojna, onde visitaremos as impressionantes Grutas de Postojna (entrada), as maiores da Eslovénia.
Continuação para a bonita cidade balnear croata de Opatija, situada na baía de Kvarner, que oferece calma e
tranquilidade aos seus inúmeros visitantes desde os tempos do Império Romano. Almoço e tempo livre nesta bela
cidade balnear para passear tranquilamente. Continuação para Otočac. Jantar e alojamento no Hotel Park Exclusive 4*.

4º Dia - 14 Abril - OTOČAC / LAGOS PLITVICE / SPLIT
Saída em direcção ao Parque Nacional de Plitvice, um mundo mágico de lagos, floresta e cascatas. Um dia completo
para contemplar os belíssimos cenários desta maravilha natural, Património da Humanidade pela Unesco. Neste
magnífico local faremos uma visita guiada a pé pelos lagos inferiores, cuja beleza constitui um dos pontos mais altos
desta viagem. Almoço em restaurante. Continuação de viagem para Split. Jantar e alojamento no Hotel Art 4*.

5º Dia - 15 Abril - SPLIT / TROGIR / SPLIT
Visita guiada de Trogir. Esta bela cidade, Património da Humanidade pela UNESCO graças às suas inúmeras riquezas,
como a Torre Kamerlengo, a Igreja de S. Ivan, a Igreja de São João Baptista, as antigas muralhas da cidade, a Catedral
de S. Lourenço (entrada) e muito mais. Após o almoço, regresso a Split e visita guiada desta bela cidade, banhada pelas
águas do Mar Adriático e que faz parte do Património da Humanidade, pela sua herança romana, as suas estruturas
góticas e renascentistas e as suas atrações contemporâneas. Visita do Palácio de Diocleciano (incluindo as suas
famosas ruínas subterrâneas), a Catedral S. Domnio (entrada), a rua de Marmontova, o Templo de Júpiter (entrada).
Jantar e alojamento no hotel.

Croácia
Parque Nacional de Plitvice

Outras datas: 
10 a 17 Jun. + 19 a 26  Set.



7º Dia - 18 Abril - PIATRA NEAMT – MOSTEIROS de BUCOVINA
A região de Bucovina, situada a norte de Piatra Neamt, no extremo norte do país, é especialmente conhecida pelos seus
mosteiros pintados nas paredes exteriores com belos frescos dos sécs. XV e XVI, representando santos e profetas, cenas
da vida de Jesus, imagens de anjos e demónios, paraíso e inferno. Visitaremos o Mosteiro de Voronet e o Mosteiro de
Agapia. Dependendo do tempo disponível, poderemos ainda visitar os Mosteiros de Sucevita e Moldovita. Ao final da
tarde, regresso ao hotel, jantar e alojamento.

8º Dia - 19 Abril - PIATRA NEAMT / BICAZ / LACU ROSU / BRASOV
Partida para Sul, atravessando a Garganta de Bicaz. Breve paragem em Lacu Rosu. Após almoço continuação de viagem
com destino a Brasov. Chegada a Brasov, passeio pelo centro antigo da cidade, com visita à Igreja de S. Nicolau e à
primeira escola romena. Jantar em restaurante local. Alojamento no Hotel Aro Palace 5*.

9º Dia - 20 Abril - BRASOV / BRAN / SINAIA / BUCARESTE
Visita da Igreja Negra, maior monumento religioso de estilo gótico do país e do sudoeste da Europa, o qual funciona
como museu e tem um órgão de 4000 tubos e uma rica colecção de tapetes da Anatólia. Partida de Brasov em direcção
a Bran para visita da cidade. Visita do Castelo de Bran, onde dizem que terá vivido Vlad Tepes, a fonte de inspiração
para o personagem da lenda Drácula. Continuação depois até Sinaia, a mais famosa estância de montanha da Roménia,
também conhecida como a “Pérola dos Cárpatos”. Aqui visitaremos o famoso Castelo-Palácio de Peles, que é, sem
dúvida, o mais magnífico castelo romeno. Antiga residência de Verão do Rei Carol, foi construída no final do séc.XIX em
madeira, pedra, mármores e tijolo, numa combinação entre os estilos renascentista alemão e renascentistas inglês e
italiano, e ainda barroco alemão, rococó, hispano-mourisco e turco. Visita ainda ao Mosteiro de Sinaia, construído em
1695 num estilo muito característico romeno: Brancovenesc. Almoço durante as visitas. Chegada a Bucareste ao final do
dia. Jantar de despedida em restaurante local acompanhado de músicas e danças folclóricas. Regresso ao hotel e
alojamento no Hotel Capitol Bucharest 4*.

10º Dia - 21 Abril - BUCARESTE / LISBOA
Visita da cidade de Bucareste. Teremos oportunidade de admirar alguns dos maiores centros de interesse, começando
pelo imponente Palácio do Parlamento, antigamente denominado “A Casa do Povo”, e o segundo maior edifício do
mundo a seguir ao Pentágono, com uma impressionante área de 65.000m², mais de 1.000 salas, 2 parques subterrâneos
e, alegadamente, um bunker nuclear. Foram utilizados, para a sua construção, 1 milhão de metros cúbicos de mármore,
mais de 700.000 toneladas de aço e bronze, e 3.500 toneladas de vidro. Após a visita, transporte para o aeroporto Henry
Coanda, em Bucareste. Formalidades de embarque e partida às 14h10 em voo Lufthansa com destino a Portugal, via
Frankfurt (escala das 15h35 às 20h00) Chegada a Lisboa pelas 22h00.
FIM DA VIAGEM

P/ Pessoa Base Taxas Total

Duplo 1 373 € 139 € 1 512 €

Suplem. Individual 264 €

Roménia
Mosteiro de Bucovina

13

Bulgária
Mosteiro de Rila

1º Dia - 12 Abril - LISBOA / SÓFIA
Partida às 07h30 em voo Lufthansa, via Frankfurt com destino a Sófia (escala em Frankfurt das 11h30 às 15h05).
Chegada pelas 18h15, assistência e transporte para o hotel. Jantar e alojamento no Hotel Anel 5*.

2º Dia - 13 Abril - SÓFIA / RILA / SÓFIA
Saída para visita de dia inteiro de Sófia e Rila, incluindo o almoço. No centro Sófia iremos conhecer um pouco mais da
história: a Catedral de Alexander Nevski (entrada) que domina a cidade, a Igreja de S. Jorge (entrada), a Igreja russa de
S. Nicolau (entrada), a Igreja-catedral Sveta Nedelya (entrada) e a Mesquita Banya Bashi. Sófia é também famosa pelas
suas fontes minerais e jardins de grande vegetação. Visita do Museu e Igreja do Mosteiro Rila, considerado Património
Histórico Mundial pela UNESCO, é o mais notável e grandioso santuário Cristão da Bulgária. Regresso a Sófia, jantar
em restaurante local. Alojamento no Hotel Anel 5*.

3º Dia - 14 Abril - SÓFIA / PLOVDIV / VELIKO TARNOVO
Partida de Sófia em direcção à segunda maior cidade búlgara: Plovdiv – Capital Europeia da Cultura em 2019. A sua
arquitectura mistura influências do Período Romano e Renascentista do séc.XIX. Visita do Teatro e Forum Romano, com
as suas imponentes muralhas do séc. II a.C.. Continuação da viagem em direcção a Veliko Tarnovo. Almoço durante as
visitas. Jantar e alojamento no Hotel Yantra Veliko 4*.

4º Dia - 15 Abril - VELIKO TARNOVO / RUSE / BUCARESTE
Visita de Veliko Tarnovo, a cidade mais espectacular de toda a Bulgária. Construída nas montanhas, está repleta de
ruínas da antiga cidadela medieval de Tsarevets. Visita da Fortaleza de Tsarevets. Passeio pela rua dos mais antigos
comerciantes de artesanato local - Samovodska Charshia. Saída para Ruse, onde nos esperam o autocarro e guia
romenos. Almoço e continuação para Bucareste. À chegada, visita panorâmica à capital romena. Passagem pelo Arco
do Triunfo, pela Praça Vitória e pela Praça da Revolução onde foi derrubado o ditador Nicolae Ceausescu. Jantar em
restaurante local. Alojamento no Hotel Capitol Bucharest 4*.

5º Dia - 16 Abril - BUCARESTE / CURTEA DE ARGES / SIBIU
Saída de Bucareste em direcção a Curtea de Arges. Visita do Mosteiro de Curtea de Arges (entrada), considerado um
dos mais famosos monumentos arquitectónicos da região. Almoço durante as visitas. Continuação de viagem pelo Vale
de Olt e através dos Cárpatos, até Sibiu, com uma breve paragem em Cozia para visitar o seu mosteiro (entrada), de
grande importância para a história da Valáquia. Chegada a Sibiu, para visita pedestre do centro antigo da cidade.
Passagem ainda pela Catedral Católica de estilo barroco, pela Ponte de Liar, Praça Antiga e a Igreja Evangélica. Jantar e
alojamento no Hotel Ramada 4*.

6º Dia - 17 Abril - SIBIU / SIGHISOARA / PIATRA NEAMT
Saída para Sighisoara. Visita da fortaleza de Sighisoara, a cidade-fortaleza mais bem preservada da Europa da época
medieval, protegida pela UNESCO. Destacamos a Torre do Relógio (entrada) e o seu Museu de Armas Medievais e Sala
da Tortura (entrada). A Escadaria Coberta, a casa onde nasceu o Conde Drácula e a antiga Igreja da Colina. Almoço e ao
final da tarde, chegada a Piatra Neamt. Jantar e alojamento no Hotel Central Plaza 4*.

BULGÁRIA & ROMÉNIA – Especial PÁSCOA
12 a 21 Abr.| 10 dias – 9 noites | Hotéis 4*/5* | Pensão Completa 
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Outras datas:  
31 Mai. a 9 Jun. +  3 a 12 Jun. 
7 a 16 Jun. + 8 a 17/18 Ago.



7º Dia - 18 Abril - PIATRA NEAMT – MOSTEIROS de BUCOVINA
A região de Bucovina, situada a norte de Piatra Neamt, no extremo norte do país, é especialmente conhecida pelos seus
mosteiros pintados nas paredes exteriores com belos frescos dos sécs. XV e XVI, representando santos e profetas, cenas
da vida de Jesus, imagens de anjos e demónios, paraíso e inferno. Visitaremos o Mosteiro de Voronet e o Mosteiro de
Agapia. Dependendo do tempo disponível, poderemos ainda visitar os Mosteiros de Sucevita e Moldovita. Ao final da
tarde, regresso ao hotel, jantar e alojamento.

8º Dia - 19 Abril - PIATRA NEAMT / BICAZ / LACU ROSU / BRASOV
Partida para Sul, atravessando a Garganta de Bicaz. Breve paragem em Lacu Rosu. Após almoço continuação de viagem
com destino a Brasov. Chegada a Brasov, passeio pelo centro antigo da cidade, com visita à Igreja de S. Nicolau e à
primeira escola romena. Jantar em restaurante local. Alojamento no Hotel Aro Palace 5*.

9º Dia - 20 Abril - BRASOV / BRAN / SINAIA / BUCARESTE
Visita da Igreja Negra, maior monumento religioso de estilo gótico do país e do sudoeste da Europa, o qual funciona
como museu e tem um órgão de 4000 tubos e uma rica colecção de tapetes da Anatólia. Partida de Brasov em direcção
a Bran para visita da cidade. Visita do Castelo de Bran, onde dizem que terá vivido Vlad Tepes, a fonte de inspiração
para o personagem da lenda Drácula. Continuação depois até Sinaia, a mais famosa estância de montanha da Roménia,
também conhecida como a “Pérola dos Cárpatos”. Aqui visitaremos o famoso Castelo-Palácio de Peles, que é, sem
dúvida, o mais magnífico castelo romeno. Antiga residência de Verão do Rei Carol, foi construída no final do séc.XIX em
madeira, pedra, mármores e tijolo, numa combinação entre os estilos renascentista alemão e renascentistas inglês e
italiano, e ainda barroco alemão, rococó, hispano-mourisco e turco. Visita ainda ao Mosteiro de Sinaia, construído em
1695 num estilo muito característico romeno: Brancovenesc. Almoço durante as visitas. Chegada a Bucareste ao final do
dia. Jantar de despedida em restaurante local acompanhado de músicas e danças folclóricas. Regresso ao hotel e
alojamento no Hotel Capitol Bucharest 4*.

10º Dia - 21 Abril - BUCARESTE / LISBOA
Visita da cidade de Bucareste. Teremos oportunidade de admirar alguns dos maiores centros de interesse, começando
pelo imponente Palácio do Parlamento, antigamente denominado “A Casa do Povo”, e o segundo maior edifício do
mundo a seguir ao Pentágono, com uma impressionante área de 65.000m², mais de 1.000 salas, 2 parques subterrâneos
e, alegadamente, um bunker nuclear. Foram utilizados, para a sua construção, 1 milhão de metros cúbicos de mármore,
mais de 700.000 toneladas de aço e bronze, e 3.500 toneladas de vidro. Após a visita, transporte para o aeroporto Henry
Coanda, em Bucareste. Formalidades de embarque e partida às 14h10 em voo Lufthansa com destino a Portugal, via
Frankfurt (escala das 15h35 às 20h00) Chegada a Lisboa pelas 22h00.
FIM DA VIAGEM

P/ Pessoa Base Taxas Total

Duplo 1 373 € 139 € 1 512 €

Suplem. Individual 264 €

Roménia
Mosteiro de Bucovina

13

Bulgária
Mosteiro de Rila

1º Dia - 12 Abril - LISBOA / SÓFIA
Partida às 07h30 em voo Lufthansa, via Frankfurt com destino a Sófia (escala em Frankfurt das 11h30 às 15h05).
Chegada pelas 18h15, assistência e transporte para o hotel. Jantar e alojamento no Hotel Anel 5*.

2º Dia - 13 Abril - SÓFIA / RILA / SÓFIA
Saída para visita de dia inteiro de Sófia e Rila, incluindo o almoço. No centro Sófia iremos conhecer um pouco mais da
história: a Catedral de Alexander Nevski (entrada) que domina a cidade, a Igreja de S. Jorge (entrada), a Igreja russa de
S. Nicolau (entrada), a Igreja-catedral Sveta Nedelya (entrada) e a Mesquita Banya Bashi. Sófia é também famosa pelas
suas fontes minerais e jardins de grande vegetação. Visita do Museu e Igreja do Mosteiro Rila, considerado Património
Histórico Mundial pela UNESCO, é o mais notável e grandioso santuário Cristão da Bulgária. Regresso a Sófia, jantar
em restaurante local. Alojamento no Hotel Anel 5*.

3º Dia - 14 Abril - SÓFIA / PLOVDIV / VELIKO TARNOVO
Partida de Sófia em direcção à segunda maior cidade búlgara: Plovdiv – Capital Europeia da Cultura em 2019. A sua
arquitectura mistura influências do Período Romano e Renascentista do séc.XIX. Visita do Teatro e Forum Romano, com
as suas imponentes muralhas do séc. II a.C.. Continuação da viagem em direcção a Veliko Tarnovo. Almoço durante as
visitas. Jantar e alojamento no Hotel Yantra Veliko 4*.

4º Dia - 15 Abril - VELIKO TARNOVO / RUSE / BUCARESTE
Visita de Veliko Tarnovo, a cidade mais espectacular de toda a Bulgária. Construída nas montanhas, está repleta de
ruínas da antiga cidadela medieval de Tsarevets. Visita da Fortaleza de Tsarevets. Passeio pela rua dos mais antigos
comerciantes de artesanato local - Samovodska Charshia. Saída para Ruse, onde nos esperam o autocarro e guia
romenos. Almoço e continuação para Bucareste. À chegada, visita panorâmica à capital romena. Passagem pelo Arco
do Triunfo, pela Praça Vitória e pela Praça da Revolução onde foi derrubado o ditador Nicolae Ceausescu. Jantar em
restaurante local. Alojamento no Hotel Capitol Bucharest 4*.

5º Dia - 16 Abril - BUCARESTE / CURTEA DE ARGES / SIBIU
Saída de Bucareste em direcção a Curtea de Arges. Visita do Mosteiro de Curtea de Arges (entrada), considerado um
dos mais famosos monumentos arquitectónicos da região. Almoço durante as visitas. Continuação de viagem pelo Vale
de Olt e através dos Cárpatos, até Sibiu, com uma breve paragem em Cozia para visitar o seu mosteiro (entrada), de
grande importância para a história da Valáquia. Chegada a Sibiu, para visita pedestre do centro antigo da cidade.
Passagem ainda pela Catedral Católica de estilo barroco, pela Ponte de Liar, Praça Antiga e a Igreja Evangélica. Jantar e
alojamento no Hotel Ramada 4*.

6º Dia - 17 Abril - SIBIU / SIGHISOARA / PIATRA NEAMT
Saída para Sighisoara. Visita da fortaleza de Sighisoara, a cidade-fortaleza mais bem preservada da Europa da época
medieval, protegida pela UNESCO. Destacamos a Torre do Relógio (entrada) e o seu Museu de Armas Medievais e Sala
da Tortura (entrada). A Escadaria Coberta, a casa onde nasceu o Conde Drácula e a antiga Igreja da Colina. Almoço e ao
final da tarde, chegada a Piatra Neamt. Jantar e alojamento no Hotel Central Plaza 4*.

BULGÁRIA & ROMÉNIA – Especial PÁSCOA
12 a 21 Abr.| 10 dias – 9 noites | Hotéis 4*/5* | Pensão Completa 
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Outras datas:  
31 Mai. a 9 Jun. +  3 a 12 Jun. 
7 a 16 Jun. + 8 a 17/18 Ago.
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P/ Pessoa Base Taxas Total

Duplo 4 141 € 611 € 4 752 €

Suplem. Individual 592 €

7º Dia - 23 Abril - CALAFATE / USHUAIA
Transporte para o aeroporto e partida às 8h35 no voo doméstico com destino a Ushuaia. Chegada às 9h55 e transporte
até ao hotel. Almoço. À tarde passeio de barco pela Bahía de Ushuaia, Canal de Beagle, Ilhas dos Lobos e Pássaros,
para observar estes curiosos e amigáveis mamíferos marinhos, corvos-marinhos, Magalhães, Albatroz, Fullman Petrels e
20 espécies diferentes de aves marinhas. Contornando o Farol Les Eclaireurs, regresso a Ushuaia. Jantar e alojamento
no Hotel Fueguino 4*.

8º Dia - 24 Abril - USHUAIA / BUENOS AIRES
Saída para visita ao Parque Nacional da Tierra del Fuego, onde faremos um passeio no famoso Comboio do Fim do
Mundo até ao Parque Nacional Tierra del Fuego. Neste trajecto podemos observar a Cascata Macarena, a Cascata do
Rio Pipo e Puente Quemado. Continuação de autocarro pelo Parque Nacional Tierra del Fuego, até chegar à Bahía de
Lapataia. Regresso a Ushuaia para almoço. Tempo livre. Aproveite para ir até ao centro de turismo para que coloquem o
carimbo do “Fim do Mundo” no seu passaporte. Transporte para o aeroporto e partida às 20h00 no voo doméstico com
destino a Buenos Aires. Chegada às 23h20. Alojamento no Hotel Melia Buenos Aires 5*.

9º Dia - 25 Abril - Feriado - BUENOS AIRES
Saída para visita da cidade de Buenos Aires com almoço. Em toda a zona do centro da cidade alternam-se edifícios
monumentais, velhas igrejas, praças e parques como Recoleta, Palermo e Belgrano. Passagem pelo bairro de San Telmo
e pelo típico bairro de “La Boca”. Jantar e alojamento.

10º Dia - 26 Abril - BUENOS AIRES / DELTA DO RIO PARANÁ
Saída para uma visita que nos levará a conhecer: San Isidro, Tigre e o delta do rio Paraná, dando-nos uma prespectiva
de diversos bairros da cidade, da zona costeira e muito especialmente do delta do rio e as casas construídas sobre o rio.
Regresso ao hotel e almoço. Tarde livre. À noite, jantar de despedida com show de tango num dos restaurantes mais
tradicionais da cidade. Bailarinos profissionais dão corpo ao mais puro tango, num espectáculo de grande sensualidade
e beleza artística. Regresso ao hotel e alojamento.

11º Dia - 27 Abril - BUENOS AIRES / MADRID / LISBOA
Dia livre no centro de Buenos Aires. Ao final da tarde, saída do hotel para jantar e continuação em direcção ao
aeroporto. Partida pelas 23h55 com destino a Lisboa (via Madrid). Noite e refeições a bordo.

12º Dia - 28 Abril - MADRID / LISBOA
Chegada a Madrid pelas 17h10, mudança de avião e novo embarque com destino a Lisboa. Chegada ao aeroporto de
Lisboa pelas 19h45.
FIM DA VIAGEM

Argentina
Buenos Aires

Argentina
Glaciar Perito Moreno

14

17 a 28 Abr.

1º Dia - 17 Abril - LISBOA / MADRID / SANTIAGO do CHILE
Partida às 14h00 em voo regular com destino a Santiago do Chile, via Madrid e Buenos Aires. Noite e refeição a bordo.

2º Dia - 18 Abril - SANTIAGO do CHILE
Chegada pelas 07h25 e início da visita à cidade de Santiago do Chile, uma cidade rica em arquitectura colonial
espanhola. Almoço durante a visita. Chegada ao Hotel Plaza San Francisco 5*. À noite, saída para jantar num
conceituado restaurante típico de Santiago, acompanhado de um colorido e animado espectáculo de músicas e danças
chilenas. Regresso ao hotel e alojamento.

3º Dia - 19 Abril - SANTIAGO do CHILE / PUERTO VARAS
Em hora a combinar, transporte para o aeroporto de Santiago e partida cerca das 14h56 em voo doméstico com destino
a Puerto Varas, ao Sul de Santiago. Chegada pelas 16h36 à estância de veraneio de Puerto Varas, jantar e alojamento
no Hotel Cabañas del Lago 4* sup., frente ao Lago Llanquihue.

4º Dia - 20 Abril - PUERTO VARAS / TRAVESSIA DOS LAGOS ANDINOS / BARILOCHE
Saída para Petrohué contornando o lago, tendo sempre como paisagem de fundo o imponente Vulcão Osorno.
Embarque no catamaran que nos levará para um maravilhoso dia de travessia dos lagos andinos, que combina
percursos de barco e de autocarro de forma a que se possam admirar as mais belas paisagens da região. Início da
travessia pelo Lago de Todos os Santos, também denominado de Lago Esmeralda pela cor e transparência das suas
águas. Chegada a Peulla e almoço. Continuaremos a navegar pelo Lago Frias até Puerto Alegre. Desembarque e
transporte para Puerto Blest, onde se inicia a última navegação em catamarã pelo Lago Nahuel Huapi até
Puerto Pañuelo. Chegada a San Carlos de Bariloche e transporte para o Hotel Kenton 4*, jantar e alojamento.

5º Dia - 21 Abril - BARILOCHE / CALAFATE
Transporte para o aeroporto e partida às 12h30 no voo doméstico com destino a Calafate (via Buenos Aires). Chegada
às 18h35 e transporte até ao Hotel Xelena 5*. Jantar em restaurante local. Regresso ao hotel e alojamento.

6º Dia - 22 Abril - CALAFATE - PARQUE NACIONAL DE LOS GLACIARES / GLACIAR PERITO MORENO
Visita de dia inteiro ao Glaciar Perito Moreno, situado no Parque Nacional dos Glaciares, com uma superfície de
aproximadamente 210 km2, 6 kms de largura, 35 kms de extensão e uma altura média de 75m, ultrapassando assim a
dimensão da cidade de Buenos Aires. Um dos momentos mais belos da visita será o Safari Náutico em catamarã,
aproximando-nos a cerca de 100m das paredes do glaciar. A proximidade ainda dá maior impacto à imponência deste
maravilhoso glaciar. Almoço durante a visita. Regresso a Calafate, jantar e alojamento.

Grande Circuito CHILE & ARGENTINA – Especial PÁSCOA
| 12 dias - 9 noites | Hotéis 4*/5* | 16 Refeições

Outras datas:  
Outubro / Novembro
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P/ Pessoa Base Taxas Total

Duplo 4 141 € 611 € 4 752 €

Suplem. Individual 592 €

7º Dia - 23 Abril - CALAFATE / USHUAIA
Transporte para o aeroporto e partida às 8h35 no voo doméstico com destino a Ushuaia. Chegada às 9h55 e transporte
até ao hotel. Almoço. À tarde passeio de barco pela Bahía de Ushuaia, Canal de Beagle, Ilhas dos Lobos e Pássaros,
para observar estes curiosos e amigáveis mamíferos marinhos, corvos-marinhos, Magalhães, Albatroz, Fullman Petrels e
20 espécies diferentes de aves marinhas. Contornando o Farol Les Eclaireurs, regresso a Ushuaia. Jantar e alojamento
no Hotel Fueguino 4*.

8º Dia - 24 Abril - USHUAIA / BUENOS AIRES
Saída para visita ao Parque Nacional da Tierra del Fuego, onde faremos um passeio no famoso Comboio do Fim do
Mundo até ao Parque Nacional Tierra del Fuego. Neste trajecto podemos observar a Cascata Macarena, a Cascata do
Rio Pipo e Puente Quemado. Continuação de autocarro pelo Parque Nacional Tierra del Fuego, até chegar à Bahía de
Lapataia. Regresso a Ushuaia para almoço. Tempo livre. Aproveite para ir até ao centro de turismo para que coloquem o
carimbo do “Fim do Mundo” no seu passaporte. Transporte para o aeroporto e partida às 20h00 no voo doméstico com
destino a Buenos Aires. Chegada às 23h20. Alojamento no Hotel Melia Buenos Aires 5*.

9º Dia - 25 Abril - Feriado - BUENOS AIRES
Saída para visita da cidade de Buenos Aires com almoço. Em toda a zona do centro da cidade alternam-se edifícios
monumentais, velhas igrejas, praças e parques como Recoleta, Palermo e Belgrano. Passagem pelo bairro de San Telmo
e pelo típico bairro de “La Boca”. Jantar e alojamento.

10º Dia - 26 Abril - BUENOS AIRES / DELTA DO RIO PARANÁ
Saída para uma visita que nos levará a conhecer: San Isidro, Tigre e o delta do rio Paraná, dando-nos uma prespectiva
de diversos bairros da cidade, da zona costeira e muito especialmente do delta do rio e as casas construídas sobre o rio.
Regresso ao hotel e almoço. Tarde livre. À noite, jantar de despedida com show de tango num dos restaurantes mais
tradicionais da cidade. Bailarinos profissionais dão corpo ao mais puro tango, num espectáculo de grande sensualidade
e beleza artística. Regresso ao hotel e alojamento.

11º Dia - 27 Abril - BUENOS AIRES / MADRID / LISBOA
Dia livre no centro de Buenos Aires. Ao final da tarde, saída do hotel para jantar e continuação em direcção ao
aeroporto. Partida pelas 23h55 com destino a Lisboa (via Madrid). Noite e refeições a bordo.

12º Dia - 28 Abril - MADRID / LISBOA
Chegada a Madrid pelas 17h10, mudança de avião e novo embarque com destino a Lisboa. Chegada ao aeroporto de
Lisboa pelas 19h45.
FIM DA VIAGEM

Argentina
Buenos Aires

Argentina
Glaciar Perito Moreno
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17 a 28 Abr.

1º Dia - 17 Abril - LISBOA / MADRID / SANTIAGO do CHILE
Partida às 14h00 em voo regular com destino a Santiago do Chile, via Madrid e Buenos Aires. Noite e refeição a bordo.

2º Dia - 18 Abril - SANTIAGO do CHILE
Chegada pelas 07h25 e início da visita à cidade de Santiago do Chile, uma cidade rica em arquitectura colonial
espanhola. Almoço durante a visita. Chegada ao Hotel Plaza San Francisco 5*. À noite, saída para jantar num
conceituado restaurante típico de Santiago, acompanhado de um colorido e animado espectáculo de músicas e danças
chilenas. Regresso ao hotel e alojamento.

3º Dia - 19 Abril - SANTIAGO do CHILE / PUERTO VARAS
Em hora a combinar, transporte para o aeroporto de Santiago e partida cerca das 14h56 em voo doméstico com destino
a Puerto Varas, ao Sul de Santiago. Chegada pelas 16h36 à estância de veraneio de Puerto Varas, jantar e alojamento
no Hotel Cabañas del Lago 4* sup., frente ao Lago Llanquihue.

4º Dia - 20 Abril - PUERTO VARAS / TRAVESSIA DOS LAGOS ANDINOS / BARILOCHE
Saída para Petrohué contornando o lago, tendo sempre como paisagem de fundo o imponente Vulcão Osorno.
Embarque no catamaran que nos levará para um maravilhoso dia de travessia dos lagos andinos, que combina
percursos de barco e de autocarro de forma a que se possam admirar as mais belas paisagens da região. Início da
travessia pelo Lago de Todos os Santos, também denominado de Lago Esmeralda pela cor e transparência das suas
águas. Chegada a Peulla e almoço. Continuaremos a navegar pelo Lago Frias até Puerto Alegre. Desembarque e
transporte para Puerto Blest, onde se inicia a última navegação em catamarã pelo Lago Nahuel Huapi até
Puerto Pañuelo. Chegada a San Carlos de Bariloche e transporte para o Hotel Kenton 4*, jantar e alojamento.

5º Dia - 21 Abril - BARILOCHE / CALAFATE
Transporte para o aeroporto e partida às 12h30 no voo doméstico com destino a Calafate (via Buenos Aires). Chegada
às 18h35 e transporte até ao Hotel Xelena 5*. Jantar em restaurante local. Regresso ao hotel e alojamento.

6º Dia - 22 Abril - CALAFATE - PARQUE NACIONAL DE LOS GLACIARES / GLACIAR PERITO MORENO
Visita de dia inteiro ao Glaciar Perito Moreno, situado no Parque Nacional dos Glaciares, com uma superfície de
aproximadamente 210 km2, 6 kms de largura, 35 kms de extensão e uma altura média de 75m, ultrapassando assim a
dimensão da cidade de Buenos Aires. Um dos momentos mais belos da visita será o Safari Náutico em catamarã,
aproximando-nos a cerca de 100m das paredes do glaciar. A proximidade ainda dá maior impacto à imponência deste
maravilhoso glaciar. Almoço durante a visita. Regresso a Calafate, jantar e alojamento.

Grande Circuito CHILE & ARGENTINA – Especial PÁSCOA
| 12 dias - 9 noites | Hotéis 4*/5* | 16 Refeições

Outras datas:  
Outubro / Novembro



5º Dia - 29 Abril - S. PETERSBURGO
Saída para visita guiada de dia inteiro à belíssima cidade de São Petersburgo. Fundada por Pedro ‘O Grande’ em 1703,
São Petersburgo é considerada uma das mais belas e ricas do mundo; destaque para a Fortaleza de Pedro e Paulo
(entrada) e para a sua Catedral (vista exterior), a Igreja de Nossa Senhora ‘de Kazan’, Palácio Menshikov, a avenida
Nevsky, a Catedral de S. Isaac (entrada) e a Catedral do Sangue Derramado (entrada). Almoço em restaurante local
durante as visitas. Regresso ao hotel ao final da tarde. Jantar e alojamento.

6º Dia - 30 Abril - S. PETERSBURGO / PETRODVORETS / S. PETERSBURGO
Saída do hotel em autocarro privativo para Petrodvorets, para visita ao Palácio de Pedro o Grande (entrada), também
designado de "Versailles Russo", e considerado Património da Humanidade pela Unesco. Mandado construir em 1714
pelo Czar Pedro o Grande como residência de Verão, destacamos nesta visita os seus magníficos Jardins geométricos,
com as suas fontes e jogos de água, repletos de estátuas e fontes, salientando a Grande Cascata que se prolonga por um
grande canal, o Canal do Mar, até ao Báltico. Almoço em restaurante local. Regresso de barco a S. Petersburgo, que nos
deixará no cais em frente ao Hermitage. Após pequeno percurso a pé, visita guiada ao Museu Hermitage, um dos
maiores museus de arte do mundo. A sua vasta colecção, possui itens de praticamente todas as épocas, estilos e
culturas da história russa, europeia, oriental e do norte de África. As obras estão distribuídas em dez edifícios, situados
ao longo do rio Neva, dos quais sete constituem por si mesmos monumentos artísticos e históricos de grande
importância. Neste conjunto, o papel principal cabe ao Palácio de Inverno, que foi a residência oficial dos Czares quase
ininterruptamente desde a sua construção até à queda da monarquia russa. No final da visita, passeio de barco pelo Rio
Neva. Para despedida desta maravilhosa cidade temos um jantar de despedida e espetáculo de folclore russo.
Regresso ao hotel e alojamento.

7º Dia - 1 Maio (Feriado) - S. PETERSBURGO / MUNIQUE / LISBOA
Em hora a informar, transporte privativo para o aeroporto de S. Petersburgo. Assistência nas formalidades de embarque
e partida às 05h10 em voo Lufthansa com destino a Lisboa (escala em Munique das 06h55 às 11h20). Chegada a Lisboa
pelas 13h30.
FIM DA VIAGEM

P/ Pessoa Base Taxas Total

Duplo 1 617 € 177 € 1 794 €

Suplem. Individual 258 €

Moscovo
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São Petersburgo
Catedral do Sangue Derramado 

1º Dia - 25 Abril (Feriado) - LISBOA / MUNIQUE / MOSCOVO
Partida às 06h20 em voo Lufthansa com destino a Moscovo. Escala em Frankfurt das 10h20 às 11h05. Chegada pelas
15h10 a Moscovo. Assistência local e transporte privativo para o Hotel Pentahotel Moscow Arbat 4*. Cocktail de boas
vindas durante o processo de check-in. Jantar e alojamento no hotel.

2º Dia - 26 Abril - MOSCOVO
Saída para visita do Kremlin, incluindo o seu imponente conjunto arquitectónico intra-muros, testemunho dos mais
marcantes e famosos acontecimentos da história Russa, sede dos poderes político e espiritual, e das suas maravilhosas
Catedrais Ortodoxas. A visita do Kremlin será completada com entrada no Museu da Armaria onde poderemos
encontrar relíquias dos antigos Czares de Moscovo, desde objectos de armas de metal e fogo e ainda armaduras que
equipavam os guerreiros russos mas também objectos de arte decorativa e de pedras preciosas e diamantes. Almoço
em restaurante local. De tarde, visita panorâmica da cidade de Moscovo. Fundada em 1147, a maior cidade da Europa
é também a capital da Rússia. Visita panorâmica de Moscovo, passando pelos principais pontos da cidade,
nomeadamente: Tverskaya Boulevard; as praças Vermelha e Manege, o túmulo de Lenine (exterior), fundador da
própria Federação Russa, e a Catedral do Manto da Virgem, emblemático monumento que data ao século XVI, erguido
em homenagem à glória militar russa. Almoço em restaurante local. Regresso ao hotel. Jantar e saída de novo para
uma visita nocturna de Moscovo, para podermos ter uma perceção da cidade iluminada à noite, com subida ao
Miradouro. Regresso ao hotel e alojamento.

3º Dia - 27 Abril - MOSCOVO / SERGIEV POSAD / MOSCOVO
Saída para visita da cidade de Sergiev Posad (Zagorsk). Sergiev Posad foi a primeira cidade do “Anel Dourado”,
designação dada a um interessante conjunto de cidades a nordeste de Moscovo, que formam um anel, ligadas entre si.
Sergiev Posad é considerada a capital espiritual da Rússia e é muitas vezes definida como o “Vaticano russo”, com o
incrível Mosteiro de São Sérgio. Almoço em restaurante local. Regresso a Moscovo e visita ao Metro de Moscovo, um
dos principais motivos de orgulho da capital russa. A rede de estações começou a ser construída por volta de 1930 e
conta com estações onde o mármore, mosaico e obras de realismo soviético são reis omnipresentes. À noite, e para
nos despedirmos desta bela cidade, faremos um jantar-cruzeiro pelo Rio Moscovo. Regresso ao hotel e alojamento.

4º Dia - 28 Abril - MOSCOVO / S. PETERSBURGO / PUSHKIN / S.PETERSBURGO
Em hora a combinar, transporte para a estação de comboios. Assistência nas formalidades de embarque e partida às
09h40 no comboio rápido Sapsan, com destino a São Petersburgo, admirando as vastas paisagens rurais russas
durante o percurso. Chegada às 13h32 à estação de comboios de São Petersburgo e transporte para almoço em
restaurante local, seguido de visita a Pushkin e Palácio de Catarina a Grande (entrada incluída), um majestoso
exemplo do barroco russo projectado no séc. XVIII pela sua filha, a Czarina Isabel, atravessando os admiráveis salões,
entre os quais se destaca o Salão de Âmbar. Seguidamente, passeio pelos seus lindíssimos jardins. No final da visita,
transporte para o Hotel Holiday Inn Express Sadovaya 4*. Cocktail de boas vindas durante o check-in. Jantar no hotel
e alojamento.

RÚSSIA Imperial – Moscovo & S. Petersburgo
25 Abr. a 1 Mai.| 7 dias - 6 noites | Hotéis 4* | Pensão Completa 
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Outras datas:   
10 a 16 Mai. + 17 a 25 Mai. 
9 a 15 Jun. + 20 a 26 Jun.
13 a 19 Ago. + Setembro



5º Dia - 29 Abril - S. PETERSBURGO
Saída para visita guiada de dia inteiro à belíssima cidade de São Petersburgo. Fundada por Pedro ‘O Grande’ em 1703,
São Petersburgo é considerada uma das mais belas e ricas do mundo; destaque para a Fortaleza de Pedro e Paulo
(entrada) e para a sua Catedral (vista exterior), a Igreja de Nossa Senhora ‘de Kazan’, Palácio Menshikov, a avenida
Nevsky, a Catedral de S. Isaac (entrada) e a Catedral do Sangue Derramado (entrada). Almoço em restaurante local
durante as visitas. Regresso ao hotel ao final da tarde. Jantar e alojamento.

6º Dia - 30 Abril - S. PETERSBURGO / PETRODVORETS / S. PETERSBURGO
Saída do hotel em autocarro privativo para Petrodvorets, para visita ao Palácio de Pedro o Grande (entrada), também
designado de "Versailles Russo", e considerado Património da Humanidade pela Unesco. Mandado construir em 1714
pelo Czar Pedro o Grande como residência de Verão, destacamos nesta visita os seus magníficos Jardins geométricos,
com as suas fontes e jogos de água, repletos de estátuas e fontes, salientando a Grande Cascata que se prolonga por um
grande canal, o Canal do Mar, até ao Báltico. Almoço em restaurante local. Regresso de barco a S. Petersburgo, que nos
deixará no cais em frente ao Hermitage. Após pequeno percurso a pé, visita guiada ao Museu Hermitage, um dos
maiores museus de arte do mundo. A sua vasta colecção, possui itens de praticamente todas as épocas, estilos e
culturas da história russa, europeia, oriental e do norte de África. As obras estão distribuídas em dez edifícios, situados
ao longo do rio Neva, dos quais sete constituem por si mesmos monumentos artísticos e históricos de grande
importância. Neste conjunto, o papel principal cabe ao Palácio de Inverno, que foi a residência oficial dos Czares quase
ininterruptamente desde a sua construção até à queda da monarquia russa. No final da visita, passeio de barco pelo Rio
Neva. Para despedida desta maravilhosa cidade temos um jantar de despedida e espetáculo de folclore russo.
Regresso ao hotel e alojamento.

7º Dia - 1 Maio (Feriado) - S. PETERSBURGO / MUNIQUE / LISBOA
Em hora a informar, transporte privativo para o aeroporto de S. Petersburgo. Assistência nas formalidades de embarque
e partida às 05h10 em voo Lufthansa com destino a Lisboa (escala em Munique das 06h55 às 11h20). Chegada a Lisboa
pelas 13h30.
FIM DA VIAGEM

P/ Pessoa Base Taxas Total

Duplo 1 617 € 177 € 1 794 €

Suplem. Individual 258 €

Moscovo
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São Petersburgo
Catedral do Sangue Derramado 

1º Dia - 25 Abril (Feriado) - LISBOA / MUNIQUE / MOSCOVO
Partida às 06h20 em voo Lufthansa com destino a Moscovo. Escala em Frankfurt das 10h20 às 11h05. Chegada pelas
15h10 a Moscovo. Assistência local e transporte privativo para o Hotel Pentahotel Moscow Arbat 4*. Cocktail de boas
vindas durante o processo de check-in. Jantar e alojamento no hotel.

2º Dia - 26 Abril - MOSCOVO
Saída para visita do Kremlin, incluindo o seu imponente conjunto arquitectónico intra-muros, testemunho dos mais
marcantes e famosos acontecimentos da história Russa, sede dos poderes político e espiritual, e das suas maravilhosas
Catedrais Ortodoxas. A visita do Kremlin será completada com entrada no Museu da Armaria onde poderemos
encontrar relíquias dos antigos Czares de Moscovo, desde objectos de armas de metal e fogo e ainda armaduras que
equipavam os guerreiros russos mas também objectos de arte decorativa e de pedras preciosas e diamantes. Almoço
em restaurante local. De tarde, visita panorâmica da cidade de Moscovo. Fundada em 1147, a maior cidade da Europa
é também a capital da Rússia. Visita panorâmica de Moscovo, passando pelos principais pontos da cidade,
nomeadamente: Tverskaya Boulevard; as praças Vermelha e Manege, o túmulo de Lenine (exterior), fundador da
própria Federação Russa, e a Catedral do Manto da Virgem, emblemático monumento que data ao século XVI, erguido
em homenagem à glória militar russa. Almoço em restaurante local. Regresso ao hotel. Jantar e saída de novo para
uma visita nocturna de Moscovo, para podermos ter uma perceção da cidade iluminada à noite, com subida ao
Miradouro. Regresso ao hotel e alojamento.

3º Dia - 27 Abril - MOSCOVO / SERGIEV POSAD / MOSCOVO
Saída para visita da cidade de Sergiev Posad (Zagorsk). Sergiev Posad foi a primeira cidade do “Anel Dourado”,
designação dada a um interessante conjunto de cidades a nordeste de Moscovo, que formam um anel, ligadas entre si.
Sergiev Posad é considerada a capital espiritual da Rússia e é muitas vezes definida como o “Vaticano russo”, com o
incrível Mosteiro de São Sérgio. Almoço em restaurante local. Regresso a Moscovo e visita ao Metro de Moscovo, um
dos principais motivos de orgulho da capital russa. A rede de estações começou a ser construída por volta de 1930 e
conta com estações onde o mármore, mosaico e obras de realismo soviético são reis omnipresentes. À noite, e para
nos despedirmos desta bela cidade, faremos um jantar-cruzeiro pelo Rio Moscovo. Regresso ao hotel e alojamento.

4º Dia - 28 Abril - MOSCOVO / S. PETERSBURGO / PUSHKIN / S.PETERSBURGO
Em hora a combinar, transporte para a estação de comboios. Assistência nas formalidades de embarque e partida às
09h40 no comboio rápido Sapsan, com destino a São Petersburgo, admirando as vastas paisagens rurais russas
durante o percurso. Chegada às 13h32 à estação de comboios de São Petersburgo e transporte para almoço em
restaurante local, seguido de visita a Pushkin e Palácio de Catarina a Grande (entrada incluída), um majestoso
exemplo do barroco russo projectado no séc. XVIII pela sua filha, a Czarina Isabel, atravessando os admiráveis salões,
entre os quais se destaca o Salão de Âmbar. Seguidamente, passeio pelos seus lindíssimos jardins. No final da visita,
transporte para o Hotel Holiday Inn Express Sadovaya 4*. Cocktail de boas vindas durante o check-in. Jantar no hotel
e alojamento.

RÚSSIA Imperial – Moscovo & S. Petersburgo
25 Abr. a 1 Mai.| 7 dias - 6 noites | Hotéis 4* | Pensão Completa 
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Outras datas:   
10 a 16 Mai. + 17 a 25 Mai. 
9 a 15 Jun. + 20 a 26 Jun.
13 a 19 Ago. + Setembro
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Arménia
Mosteiro Sevanavank

P/ Pessoa Base Taxas Total

Duplo 1 424 € 168 € 1 592 €

Suplem. Individual 384 €

6º Dia - 4 Maio - YEREVAN / EJMIATSIN / ZVARTNOC / YEREVAN
Saída para manhã dedicada à visita da capital da Arménia - Yerevan, conhecida durante muito tempo como “Cidade
Rosa” devido à cor da pedra dos seus edifícios. Passaremos pelos seus locais mais emblemáticos, como sejam: centro
da cidade, Praça da República, Avenida Mashtoc, Palácio Presidencial, Opera, etc.. Visita ao Museu do Manuscrito
Matenadaran onde se encontram os antigos manuscritos Arménios. Saída de Yerevan em direcção a Ejmiatsin. Almoço
numa casa local durante o percurso. A próxima paragem será em Ejmiatsin para visitar a sua Catedral, sede espiritual
da Igreja da Arménia e ainda ao Museu de Ejmiatsin onde se encontra uma pequena parte da Arca de Noé. Seguiremos
depois para Zvartnots e visita às ruínas da Catedral, Património da Humanidade pela UNESCO, onde teremos a
oportunidade de assistir a um recital de música clássica arménia. Regresso a Yerevan. Jantar em restaurante local.
Alojamento no hotel.

7º Dia - 5 Maio - YEREVAN
Continuação da visita à capital arménia, começando pelo Memorial à Guerra de Naghorno-Karabah, junto ao qual se
encontra a grande estátua da Mãe-Arménia, seguido de uma visita ao mercado de frutas e legumes, visita interessante
pelos cestos de frutas típicos do país. Visita depois ao Museu e Memorial ao Genocídio (dedicado às vítimas do
genocídio de 1915). Almoço durante as visitas. À tarde, tempo livre para usufruir das ruas pedestres do centro, da
animada Praça Charles Aznavour ou entregar-se às compras no mercado de artesanato próximo da Praça da República.
Jantar e passeio após o jantar para admirar um belo espectáculo de luzes nas fontes da Praça da República. Regresso
ao hotel e alojamento.

8º Dia - 6 Maio - YEREVAN / AKHTALA / SANAHIN / SADAKHLO / TBILISI
Saída para visitar dois belos exemplos da arquitectura Arménia dos sécs.X-XIV: os Mosteiros de Akhtala, uma estrutura
medieval no meio de uma paisagem deslumbrante e Sanahin, Património Mundial da Unesco, fundado no séc.X,
pertence à Igreja Apostólica da Arménia com imensos khachkars (pedras com gravuras elaboradas representando uma
cruz). Almoço durante o percurso. Continuação para Tbilisi. Jantar de despedida em restaurante local. Alojamento no
Hotel Tiflis Palace 4*.

9º Dia - 7 Maio - TBILISI / MUNIQUE / LISBOA (ou PORTO)
Transporte para o aeroporto de Tbilisi. Assistência nas formalidades de embarque e partida às 05h25 em voo regular
Lufthansa com destino a Munique. Chegada às 07h35, mudança de avião e continuação da viagem às 11h20 com
destino a Lisboa. Chegada prevista para as 13h30 ao Aeroporto Internacional de Lisboa. (Possibilidade de regresso
directo ao Porto com chegada ao aeroporto do Porto às 10h05).
FIM DA VIAGEM
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Geórgia
Tiblisi

Encantos do Cáucaso – GEÓRGIA e ARMÉNIA
29 Abr. a 7 Mai. | 9 dias – 8 noites | Hotéis 4*/5* | Pensão Completa 

1º Dia - 29 Abril - LISBOA (ou PORTO) / MUNIQUE / TBILISI
Partida às 14h20 em voo Lufthansa com destino a Munique (ou partida do Porto às 10h55). Chegada às 18h15, mudança
de avião e continuação da viagem até Tbilisi. Chegada às 04h05 a Tbilisi. Transporte para o Hotel Mercure 4*.

2º Dia - 30 Abril - TBILISI / MTSKHETA / TBILISI
Pequeno-almoço tardio para que os passageiros possam descansar da viagem. Saída em direcção à antiga capital e
centro religioso da Geórgia: Mtskheta, para visita dos seus locais históricos, como sejam o Mosteiro Jvari e a Catedral
Svetitskhoveli. De acordo com a tradição da Igreja Ortodoxa local, é na cripta desta Catedral que está guardado o
Manto Sagrado de Jesus. Ambos são considerados Património Mundial pela Unesco. Almoço. Tarde dedicada à visita da
cidade de Tbilisi. A visita mais característica é a dos Banhos de Água Sulfurosa, conhecidos pelos seus telhados em
tijolo. Aqui encontraremos lado a lado as igrejas ortodoxa e gregoriana da Arménia, a sinagoga judaica e a mesquita
turca, comprovando a pacífica aceitação e tolerância da cidade face às diversas religiões. À tarde, caminharemos até à
Rua Shardeni com os seus cafés e galerias de arte e à mais antiga igreja de Tbilisi: a Igreja Anchiskhati, passando ainda
pela Ponte da Paz, extraordinária ponte pedestre em aço e vidro, cuja forma de onda atravessando o Rio Kura se
destaca de todo o restante cenário da cidade. Jantar em restaurante local. Alojamento.

3º Dia - 1 Maio - TBILISI
Saída para uma visita detalhada da capital georgiana. Visita à Igreja de Metekhi com vista sobre o rio Ttkvari e a
Fortaleza de Narikala. Descendo a pé até ao centro, percorremos as estreitas ruas antigas, que “desaguam” no centro
histórico. Almoço e passeio pela Avenida Rustaveli, a rua principal de Tbilisi onde se reúnem diversos edifícios
importantes como teatros e ópera. Tarde livre para explorar tranquilamente as ruas da cidade e as esplanadas do seu
centro histórico. O jantar será num típico restaurante georgiano, com animação de folclore local. Alojamento.

4º Dia - 2 Maio - TBILISI / SADAKHLO / HAGHPAT / GOSHAVANK / TSAGHKADZOR
Saída com destino à fronteira Geórgia-Arménia em Sadakhlo. Continuação para a Arménia e após o almoço, visita do
Mosteiro de Haghpat, Património da Humanidade, descrito como uma "obra-prima” da arquitectura religiosa e um
grande centro de aprendizagem na Idade Média. Continuação para o Mosteiro de Goshavank. Continuação até ao Hotel
Marriott Armenia Tsaghkadzor 5*, para jantar e alojamento.

5º Dia - 3 Maio - TSAGHKADZOR / LAGO SEVAN / GARNI / GEGHARD / YEREVAN
Saída em direcção ao Lago Sevan, um dos maiores lagos do mundo, para visita ao Mosteiro Sevanavank localizado na
Península de Sevan e com uma magnífica vista sobre o lago. Continuação para Garni e visita ao seu templo pagão do
séc.I. Continuação até Geghard e visita ao Mosteiro de Geghard, declarado Património da Humanidade pela UNESCO.
O nome do mosteiro provém da crença de que a lança que feriu Jesus durante a crucificação foi trazida para a Arménia
pelo apóstolo São Judas Tadeu, onde foi guardada juntamente com outras relíquias. O almoço será servido numa casa
local, onde teremos oportunidade de participar na preparação do pão nacional da Arménia ‘Lavash’, Património
Cultural Imaterial pela UNESCO. Continuação até Yerevan. Chegada ao Hotel Opera Suite 4* e tempo livre até à hora de
saída de novo do hotel para jantar em restaurante tradicional. Alojamento.

Outras datas: 
14 a 22 Mai. + 8 a 16 Jul. 
2 a 10 Set. + 17 a 25 Set.
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Arménia
Mosteiro Sevanavank

P/ Pessoa Base Taxas Total

Duplo 1 424 € 168 € 1 592 €

Suplem. Individual 384 €

6º Dia - 4 Maio - YEREVAN / EJMIATSIN / ZVARTNOC / YEREVAN
Saída para manhã dedicada à visita da capital da Arménia - Yerevan, conhecida durante muito tempo como “Cidade
Rosa” devido à cor da pedra dos seus edifícios. Passaremos pelos seus locais mais emblemáticos, como sejam: centro
da cidade, Praça da República, Avenida Mashtoc, Palácio Presidencial, Opera, etc.. Visita ao Museu do Manuscrito
Matenadaran onde se encontram os antigos manuscritos Arménios. Saída de Yerevan em direcção a Ejmiatsin. Almoço
numa casa local durante o percurso. A próxima paragem será em Ejmiatsin para visitar a sua Catedral, sede espiritual
da Igreja da Arménia e ainda ao Museu de Ejmiatsin onde se encontra uma pequena parte da Arca de Noé. Seguiremos
depois para Zvartnots e visita às ruínas da Catedral, Património da Humanidade pela UNESCO, onde teremos a
oportunidade de assistir a um recital de música clássica arménia. Regresso a Yerevan. Jantar em restaurante local.
Alojamento no hotel.

7º Dia - 5 Maio - YEREVAN
Continuação da visita à capital arménia, começando pelo Memorial à Guerra de Naghorno-Karabah, junto ao qual se
encontra a grande estátua da Mãe-Arménia, seguido de uma visita ao mercado de frutas e legumes, visita interessante
pelos cestos de frutas típicos do país. Visita depois ao Museu e Memorial ao Genocídio (dedicado às vítimas do
genocídio de 1915). Almoço durante as visitas. À tarde, tempo livre para usufruir das ruas pedestres do centro, da
animada Praça Charles Aznavour ou entregar-se às compras no mercado de artesanato próximo da Praça da República.
Jantar e passeio após o jantar para admirar um belo espectáculo de luzes nas fontes da Praça da República. Regresso
ao hotel e alojamento.

8º Dia - 6 Maio - YEREVAN / AKHTALA / SANAHIN / SADAKHLO / TBILISI
Saída para visitar dois belos exemplos da arquitectura Arménia dos sécs.X-XIV: os Mosteiros de Akhtala, uma estrutura
medieval no meio de uma paisagem deslumbrante e Sanahin, Património Mundial da Unesco, fundado no séc.X,
pertence à Igreja Apostólica da Arménia com imensos khachkars (pedras com gravuras elaboradas representando uma
cruz). Almoço durante o percurso. Continuação para Tbilisi. Jantar de despedida em restaurante local. Alojamento no
Hotel Tiflis Palace 4*.

9º Dia - 7 Maio - TBILISI / MUNIQUE / LISBOA (ou PORTO)
Transporte para o aeroporto de Tbilisi. Assistência nas formalidades de embarque e partida às 05h25 em voo regular
Lufthansa com destino a Munique. Chegada às 07h35, mudança de avião e continuação da viagem às 11h20 com
destino a Lisboa. Chegada prevista para as 13h30 ao Aeroporto Internacional de Lisboa. (Possibilidade de regresso
directo ao Porto com chegada ao aeroporto do Porto às 10h05).
FIM DA VIAGEM
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Geórgia
Tiblisi

Encantos do Cáucaso – GEÓRGIA e ARMÉNIA
29 Abr. a 7 Mai. | 9 dias – 8 noites | Hotéis 4*/5* | Pensão Completa 

1º Dia - 29 Abril - LISBOA (ou PORTO) / MUNIQUE / TBILISI
Partida às 14h20 em voo Lufthansa com destino a Munique (ou partida do Porto às 10h55). Chegada às 18h15, mudança
de avião e continuação da viagem até Tbilisi. Chegada às 04h05 a Tbilisi. Transporte para o Hotel Mercure 4*.

2º Dia - 30 Abril - TBILISI / MTSKHETA / TBILISI
Pequeno-almoço tardio para que os passageiros possam descansar da viagem. Saída em direcção à antiga capital e
centro religioso da Geórgia: Mtskheta, para visita dos seus locais históricos, como sejam o Mosteiro Jvari e a Catedral
Svetitskhoveli. De acordo com a tradição da Igreja Ortodoxa local, é na cripta desta Catedral que está guardado o
Manto Sagrado de Jesus. Ambos são considerados Património Mundial pela Unesco. Almoço. Tarde dedicada à visita da
cidade de Tbilisi. A visita mais característica é a dos Banhos de Água Sulfurosa, conhecidos pelos seus telhados em
tijolo. Aqui encontraremos lado a lado as igrejas ortodoxa e gregoriana da Arménia, a sinagoga judaica e a mesquita
turca, comprovando a pacífica aceitação e tolerância da cidade face às diversas religiões. À tarde, caminharemos até à
Rua Shardeni com os seus cafés e galerias de arte e à mais antiga igreja de Tbilisi: a Igreja Anchiskhati, passando ainda
pela Ponte da Paz, extraordinária ponte pedestre em aço e vidro, cuja forma de onda atravessando o Rio Kura se
destaca de todo o restante cenário da cidade. Jantar em restaurante local. Alojamento.

3º Dia - 1 Maio - TBILISI
Saída para uma visita detalhada da capital georgiana. Visita à Igreja de Metekhi com vista sobre o rio Ttkvari e a
Fortaleza de Narikala. Descendo a pé até ao centro, percorremos as estreitas ruas antigas, que “desaguam” no centro
histórico. Almoço e passeio pela Avenida Rustaveli, a rua principal de Tbilisi onde se reúnem diversos edifícios
importantes como teatros e ópera. Tarde livre para explorar tranquilamente as ruas da cidade e as esplanadas do seu
centro histórico. O jantar será num típico restaurante georgiano, com animação de folclore local. Alojamento.

4º Dia - 2 Maio - TBILISI / SADAKHLO / HAGHPAT / GOSHAVANK / TSAGHKADZOR
Saída com destino à fronteira Geórgia-Arménia em Sadakhlo. Continuação para a Arménia e após o almoço, visita do
Mosteiro de Haghpat, Património da Humanidade, descrito como uma "obra-prima” da arquitectura religiosa e um
grande centro de aprendizagem na Idade Média. Continuação para o Mosteiro de Goshavank. Continuação até ao Hotel
Marriott Armenia Tsaghkadzor 5*, para jantar e alojamento.

5º Dia - 3 Maio - TSAGHKADZOR / LAGO SEVAN / GARNI / GEGHARD / YEREVAN
Saída em direcção ao Lago Sevan, um dos maiores lagos do mundo, para visita ao Mosteiro Sevanavank localizado na
Península de Sevan e com uma magnífica vista sobre o lago. Continuação para Garni e visita ao seu templo pagão do
séc.I. Continuação até Geghard e visita ao Mosteiro de Geghard, declarado Património da Humanidade pela UNESCO.
O nome do mosteiro provém da crença de que a lança que feriu Jesus durante a crucificação foi trazida para a Arménia
pelo apóstolo São Judas Tadeu, onde foi guardada juntamente com outras relíquias. O almoço será servido numa casa
local, onde teremos oportunidade de participar na preparação do pão nacional da Arménia ‘Lavash’, Património
Cultural Imaterial pela UNESCO. Continuação até Yerevan. Chegada ao Hotel Opera Suite 4* e tempo livre até à hora de
saída de novo do hotel para jantar em restaurante tradicional. Alojamento.

Outras datas: 
14 a 22 Mai. + 8 a 16 Jul. 
2 a 10 Set. + 17 a 25 Set.
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1 a 5  Mai. 

Lago Maggiore
Palácio Borromeo

| 5 dias – 4 noites | Hotel 4* | Pensão Completa 
Reflexos dos LAGOS ITALIANOS

1º Dia - 1 Maio (Feriado) - LISBOA (ou Porto) / MILÃO
Partida às 07h30 com destino a Milão. Chegada às 11h05 e transporte até ao centro da cidade. Almoço em restaurante
local e início da visita de cidade, admirando a imponente Catedral e a sua Piazza del Duomo, as Galerias Vittorio
Emanuelle e o mundialmente famoso Teatro Scala. No final da visita, transporte até ao hotel. Jantar e alojamento no
Hotel Best Western Plus Galles 4*.

2º Dia - 2 Maio - MILÃO / BRESCIA / BERGAMO / MILÃO
Saída para Brescia e visita da sua área monumental do Fórum romano e o complexo monástico de São Salvador-Santa
Júlia, que são parte de um grupo de edifícios históricos chamado "Lombardos na Itália” e que se tornou Património
Mundial da UNESCO em 2011. Continuação para Bergamo e visita da cidade que se divide em duas zonas distintas: a
Città Alta (Sìta Ólta), onde se localiza o centro histórico cercado por uma muralha, e a Città Bassa (Sìta Bàsa), a parte
moderna da cidade. Destacamos a Città Alta e a subida em funicular (incluída). Almoço em restaurante local durante as
visitas. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

3º Dia - 3 Maio - MILÃO / LAGO DE COMO / LUGANO / LOCARNO / STRESA
Partida até às margens do Lago Como, o terceiro maior de Itália, e sem dúvida, um dos mais encantadores. Continuação
para Lugano, cidade suíça que ocupa um lugar estratégico de grande beleza nas margens do lago com o mesmo nome.
Tempo livre para passear junto à margem do Lago de Lugano, visitar o pequeno centro histórico ou simplesmente
sentir o requinte da cidade numa esplanada frente ao lago, apreciando a sua espectacular beleza natural. Continuamos
a viagem para Locarno, nas margens do Lago Maggiore, o segundo maior lago de Itália, dividido entre território suíço e
italiano. Almoço durante as visitas. Chegada a Stresa. Jantar e alojamento no Hotel Regina Palace 4*.

4º Dia - 4 Maio - STRESA / ISOLA BELLA / ISOLA DEI PESCATORI / MILÃO
Saída para visita às pequenas, mas belas ilhas denominadas Isola Bella (Ilha Bela) e Isola dei Pescatori (Ilha dos
Pescadores), localizadas no Lago Maggiore. Entrada no Jardim e Palácio Borromeo (Isola Bella). Transporte de barco de
regresso à costa, almoço e continuação da viagem em autocarro até Milão. Jantar e alojamento no Hotel Best Western
Plus Galles 4*.

5º Dia - 5 Maio - MILÃO / LISBOA (ou Porto)
Saída para continuação da visita da cidade de Milão: San Maurizio al Monastério e Santa Maria delle Grazie. Tempo
livre para últimos passeios e compras. Almoço em restaurante local. Em hora a informar, transporte para o aeroporto
de Milão. Formalidades de embarque e partida às 20h25 em voo regular da TAP Portugal com destino a Lisboa.
Chegada ao aeroporto de Lisboa pelas 22H15.
FIM DA VIAGEM

P/ Pessoa Base Taxas Total

Duplo 1 177 € 119 € 1 296 €

Suplem. Individual 208 €

Outra data: 
15 a 19 Ago.



21

1 a 5  Mai. 

Lago Maggiore
Palácio Borromeo

| 5 dias – 4 noites | Hotel 4* | Pensão Completa 
Reflexos dos LAGOS ITALIANOS

1º Dia - 1 Maio (Feriado) - LISBOA (ou Porto) / MILÃO
Partida às 07h30 com destino a Milão. Chegada às 11h05 e transporte até ao centro da cidade. Almoço em restaurante
local e início da visita de cidade, admirando a imponente Catedral e a sua Piazza del Duomo, as Galerias Vittorio
Emanuelle e o mundialmente famoso Teatro Scala. No final da visita, transporte até ao hotel. Jantar e alojamento no
Hotel Best Western Plus Galles 4*.

2º Dia - 2 Maio - MILÃO / BRESCIA / BERGAMO / MILÃO
Saída para Brescia e visita da sua área monumental do Fórum romano e o complexo monástico de São Salvador-Santa
Júlia, que são parte de um grupo de edifícios históricos chamado "Lombardos na Itália” e que se tornou Património
Mundial da UNESCO em 2011. Continuação para Bergamo e visita da cidade que se divide em duas zonas distintas: a
Città Alta (Sìta Ólta), onde se localiza o centro histórico cercado por uma muralha, e a Città Bassa (Sìta Bàsa), a parte
moderna da cidade. Destacamos a Città Alta e a subida em funicular (incluída). Almoço em restaurante local durante as
visitas. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

3º Dia - 3 Maio - MILÃO / LAGO DE COMO / LUGANO / LOCARNO / STRESA
Partida até às margens do Lago Como, o terceiro maior de Itália, e sem dúvida, um dos mais encantadores. Continuação
para Lugano, cidade suíça que ocupa um lugar estratégico de grande beleza nas margens do lago com o mesmo nome.
Tempo livre para passear junto à margem do Lago de Lugano, visitar o pequeno centro histórico ou simplesmente
sentir o requinte da cidade numa esplanada frente ao lago, apreciando a sua espectacular beleza natural. Continuamos
a viagem para Locarno, nas margens do Lago Maggiore, o segundo maior lago de Itália, dividido entre território suíço e
italiano. Almoço durante as visitas. Chegada a Stresa. Jantar e alojamento no Hotel Regina Palace 4*.

4º Dia - 4 Maio - STRESA / ISOLA BELLA / ISOLA DEI PESCATORI / MILÃO
Saída para visita às pequenas, mas belas ilhas denominadas Isola Bella (Ilha Bela) e Isola dei Pescatori (Ilha dos
Pescadores), localizadas no Lago Maggiore. Entrada no Jardim e Palácio Borromeo (Isola Bella). Transporte de barco de
regresso à costa, almoço e continuação da viagem em autocarro até Milão. Jantar e alojamento no Hotel Best Western
Plus Galles 4*.

5º Dia - 5 Maio - MILÃO / LISBOA (ou Porto)
Saída para continuação da visita da cidade de Milão: San Maurizio al Monastério e Santa Maria delle Grazie. Tempo
livre para últimos passeios e compras. Almoço em restaurante local. Em hora a informar, transporte para o aeroporto
de Milão. Formalidades de embarque e partida às 20h25 em voo regular da TAP Portugal com destino a Lisboa.
Chegada ao aeroporto de Lisboa pelas 22H15.
FIM DA VIAGEM

P/ Pessoa Base Taxas Total

Duplo 1 177 € 119 € 1 296 €

Suplem. Individual 208 €

Outra data: 
15 a 19 Ago.
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P/ Pessoa Base Taxas Total

Duplo 1 127 € 133 € 1 260 €

Suplem. Individual 162 €

Potsdam
Palácio Sanssouci

4º Dia - 4 Maio - BERLIM / POTSDAM / BERLIM
Saída para visita a Potsdam, passando pelo Lago Wannsee e atravessando a Ponte Glienicker, mais conhecida pela
“Ponte dos Espiões” pelas trocas de espiões que aí se verificaram entre a União Soviética e os EUA durante a Guerra Fria.
Chegada a Potsdam, capital do estado de Brandenburg e antigo centro da Prússia, a curta distância de Berlim e rodeada
de bosques, belos lagos e com os seus palácios e jardins, que fazem parte do Património da Humanidade pela UNESCO.
Destacamos o bairro holandês e o bairro russo “Alexandrowska”. O ponto alto do dia será a visita do interior do Palácio
Sanssouci. O Rei Frederico, o Grande, tinha a intenção de plantar um pomar e uma vinha às portas de Potsdam. Em
1744 tinha um terraço desenhado para este propósito, mas devido à excepcional vista do local, optou por fazer uma
nova residência de verão, resultando assim num novo palácio nestes belos jardins, de estilo barroco. Almoço em
restaurante local durante as visitas. No final da visita, regresso a Berlim. Em hora a determinar localmente, saída para
jantar de despedida numa típica cervejaria alemã. Regresso ao hotel e alojamento.

5º Dia - 5 Maio - BERLIM / LISBOA (ou PORTO)
Manhã livre para visitas adicionais ou compras. Em hora a determinar, transporte privado para o aeroporto. Assistência
nas formalidades de embarque e partida às 14h40 em voo regular TAP. Chegada ao aeroporto de Lisboa às 17h15. Para
os passageiros do Porto, continuação em voo TAP até ao Porto.
FIM DA VIAGEM

Dresden
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1 a 5  Mai. 

Berlim

| 5 dias – 4 noites | Hotel 4* | Pensão Completa 
BERLIM, POTSDAM & DRESDEN

1º Dia - 1 Maio (Feriado) – LISBOA (ou PORTO) / BERLIM
Partida às 09h25 de Lisboa em voo regular TAP com destino a Berlim (horário do Porto a confirmar). Chegada a Berlim
pelas 13h50, assistência e transporte para a cidade. Almoço em restaurante local. A cidade símbolo da guerra-fria e de
grandes transformações geopolíticas do séc.XX, é hoje dotada de um urbanismo moderno e de uma vida económica e
cultural dinâmica. Visita panorâmica da cidade a qual terminará com a subida à famosa Torre da TV (Fernsehturm), o
edifício mais alto de Berlim com 368m de altura e com uma fantástica vista panorâmica sobre a cidade, para que
possamos desde logo ficar com uma ideia global das diversas áreas da cidade. Jantar e alojamento no Hotel H4 Berlin
Alexanderplatz 4*.

2º Dia - 2 Maio - BERLIM
Saída para uma visita de dia inteiro a Berlim. Cidade onde se mistura de forma sábia o antigo com o moderno, numa
autêntica lição de história e de urbanismo: os restos do muro "da vergonha“ e o famoso Check Point Charlie (controlo
fronteiriço entre as zonas americana e russa durante a ocupação). Visita do Museu do Muro de Berlim (entrada), que
documenta a história do muro e as diversas fugas e tentativas de fuga para o lado ocidental. Destaque para o Reischtag
(exterior), a Porta de Brandenburgo, a avenida principal com os seus monumentais edifícios - Unter den Linden e a
Catedral de Berlim (entrada), igreja memorial do Imperador Guilherme - Gedächtniskirche, visita do Memorial do
Holocausto. Durante as visitas passaremos ainda pela Kurfürstendamm, principal avenida comercial de Berlin Oeste e
pela Alexander Platz. Durante este dia passaremos por alguns restos do Muro de Berlim que ainda se vão encontrando
pela cidade. Almoço em restaurante local durante as visitas. A visita de hoje incluirá ainda visita ao famoso Museu
Pergamon, o mais famoso museu da cidade, onde encontramos uma das mais importantes colecções de arte grega e
romana do mundo, bem como uma vasta colecção de peças da Mesopotâmia, Síria e Anatólia, e da cultura islâmica; e
ao Museu Neues, também localizado na Ilha dos Museus, e especialmente conhecido pela sua vasta colecção de arte
egípcia. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

3º Dia - 3 Maio - BERLIM / DRESDEN / BERLIM
Saída com destino a Dresden. Visita da cidade de Dresden. Das visitas destacamos: Frauenkirche - Igreja de Nossa
Senhora, completamente devastada nos bombardeamentos de 13 de Fevereiro de 1945 e que passou os 45 anos da
ocupação soviética em ruínas. Só depois da queda do Muro de Berlim foi iniciado um projecto de reconstrução, tendo
sido concluída em 2005; passagem pelo “Fürstenzug” - Conhecido como “Procissão dos Príncipes“, é o maior mural de
porcelana do mundo com mais 100 metros de comprimento! A sua construção deve-se à comemoração dos 800 anos
da dinastia Wettin em 1871. Continuação para a “Hofkirche” – Catedral de Dresden erigida em estilo barroco entre
1739 e 1755 pelo arquitecto italiano Gaetano Chiaveri; passagem na “Augustus Brücke” - Ponte sobre o Rio Elba, foi
projectada pelo arquitecto alemão Wilhelm Kreis e construída entre 1907 e 1910. Almoço em restaurante local. Visita
do “Palácio Zwinger” - um magnífico complexo barroco, agora museu e o maior cartão-de-visita da cidade. Foi
mandado construir pelo “Rei Sol” da Saxónia “Augusto o Forte” no início do séc. XVIII. No final da tarde, regresso a
Berlim. Jantar e alojamento no hotel.
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P/ Pessoa Base Taxas Total

Duplo 1 127 € 133 € 1 260 €

Suplem. Individual 162 €

Potsdam
Palácio Sanssouci

4º Dia - 4 Maio - BERLIM / POTSDAM / BERLIM
Saída para visita a Potsdam, passando pelo Lago Wannsee e atravessando a Ponte Glienicker, mais conhecida pela
“Ponte dos Espiões” pelas trocas de espiões que aí se verificaram entre a União Soviética e os EUA durante a Guerra Fria.
Chegada a Potsdam, capital do estado de Brandenburg e antigo centro da Prússia, a curta distância de Berlim e rodeada
de bosques, belos lagos e com os seus palácios e jardins, que fazem parte do Património da Humanidade pela UNESCO.
Destacamos o bairro holandês e o bairro russo “Alexandrowska”. O ponto alto do dia será a visita do interior do Palácio
Sanssouci. O Rei Frederico, o Grande, tinha a intenção de plantar um pomar e uma vinha às portas de Potsdam. Em
1744 tinha um terraço desenhado para este propósito, mas devido à excepcional vista do local, optou por fazer uma
nova residência de verão, resultando assim num novo palácio nestes belos jardins, de estilo barroco. Almoço em
restaurante local durante as visitas. No final da visita, regresso a Berlim. Em hora a determinar localmente, saída para
jantar de despedida numa típica cervejaria alemã. Regresso ao hotel e alojamento.

5º Dia - 5 Maio - BERLIM / LISBOA (ou PORTO)
Manhã livre para visitas adicionais ou compras. Em hora a determinar, transporte privado para o aeroporto. Assistência
nas formalidades de embarque e partida às 14h40 em voo regular TAP. Chegada ao aeroporto de Lisboa às 17h15. Para
os passageiros do Porto, continuação em voo TAP até ao Porto.
FIM DA VIAGEM

Dresden
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1 a 5  Mai. 

Berlim

| 5 dias – 4 noites | Hotel 4* | Pensão Completa 
BERLIM, POTSDAM & DRESDEN

1º Dia - 1 Maio (Feriado) – LISBOA (ou PORTO) / BERLIM
Partida às 09h25 de Lisboa em voo regular TAP com destino a Berlim (horário do Porto a confirmar). Chegada a Berlim
pelas 13h50, assistência e transporte para a cidade. Almoço em restaurante local. A cidade símbolo da guerra-fria e de
grandes transformações geopolíticas do séc.XX, é hoje dotada de um urbanismo moderno e de uma vida económica e
cultural dinâmica. Visita panorâmica da cidade a qual terminará com a subida à famosa Torre da TV (Fernsehturm), o
edifício mais alto de Berlim com 368m de altura e com uma fantástica vista panorâmica sobre a cidade, para que
possamos desde logo ficar com uma ideia global das diversas áreas da cidade. Jantar e alojamento no Hotel H4 Berlin
Alexanderplatz 4*.

2º Dia - 2 Maio - BERLIM
Saída para uma visita de dia inteiro a Berlim. Cidade onde se mistura de forma sábia o antigo com o moderno, numa
autêntica lição de história e de urbanismo: os restos do muro "da vergonha“ e o famoso Check Point Charlie (controlo
fronteiriço entre as zonas americana e russa durante a ocupação). Visita do Museu do Muro de Berlim (entrada), que
documenta a história do muro e as diversas fugas e tentativas de fuga para o lado ocidental. Destaque para o Reischtag
(exterior), a Porta de Brandenburgo, a avenida principal com os seus monumentais edifícios - Unter den Linden e a
Catedral de Berlim (entrada), igreja memorial do Imperador Guilherme - Gedächtniskirche, visita do Memorial do
Holocausto. Durante as visitas passaremos ainda pela Kurfürstendamm, principal avenida comercial de Berlin Oeste e
pela Alexander Platz. Durante este dia passaremos por alguns restos do Muro de Berlim que ainda se vão encontrando
pela cidade. Almoço em restaurante local durante as visitas. A visita de hoje incluirá ainda visita ao famoso Museu
Pergamon, o mais famoso museu da cidade, onde encontramos uma das mais importantes colecções de arte grega e
romana do mundo, bem como uma vasta colecção de peças da Mesopotâmia, Síria e Anatólia, e da cultura islâmica; e
ao Museu Neues, também localizado na Ilha dos Museus, e especialmente conhecido pela sua vasta colecção de arte
egípcia. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

3º Dia - 3 Maio - BERLIM / DRESDEN / BERLIM
Saída com destino a Dresden. Visita da cidade de Dresden. Das visitas destacamos: Frauenkirche - Igreja de Nossa
Senhora, completamente devastada nos bombardeamentos de 13 de Fevereiro de 1945 e que passou os 45 anos da
ocupação soviética em ruínas. Só depois da queda do Muro de Berlim foi iniciado um projecto de reconstrução, tendo
sido concluída em 2005; passagem pelo “Fürstenzug” - Conhecido como “Procissão dos Príncipes“, é o maior mural de
porcelana do mundo com mais 100 metros de comprimento! A sua construção deve-se à comemoração dos 800 anos
da dinastia Wettin em 1871. Continuação para a “Hofkirche” – Catedral de Dresden erigida em estilo barroco entre
1739 e 1755 pelo arquitecto italiano Gaetano Chiaveri; passagem na “Augustus Brücke” - Ponte sobre o Rio Elba, foi
projectada pelo arquitecto alemão Wilhelm Kreis e construída entre 1907 e 1910. Almoço em restaurante local. Visita
do “Palácio Zwinger” - um magnífico complexo barroco, agora museu e o maior cartão-de-visita da cidade. Foi
mandado construir pelo “Rei Sol” da Saxónia “Augusto o Forte” no início do séc. XVIII. No final da tarde, regresso a
Berlim. Jantar e alojamento no hotel.
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P/ Pessoa Base Taxas Total

Triplo 2 564 € 326 € 2 890 €

Duplo 2 654 € 326 € 2 980 €

Suplem. Individual 620 €

Manhattan

4º Dia - 4 Maio - NOVA IORQUE (continuação)
À noite, transporte de autocarro até ao cais onde iremos embarcar num cruzeiro com jantar pela Baía de Manhattan.
Será uma noite inesquecível e uma excelente forma de nos despedirmos de Nova Iorque, ficando com uma belíssima
imagem noturna da “Big Apple”: partimos em direcção ao porto de Nova Iorque onde iremos efectuar um cruzeiro
nocturno pela baía de Manhatan, admirando esta belíssima cidade iluminada. A Estátua da Liberdade, Downtown
Manhatan, a Ponte de Brooklyn… enfim, toda a cidade ganha à noite uma vida, luz e cor diferentes… Após o jantar,
regresso de autocarro ao hotel e alojamento.

5º Dia - 5 Maio - NOVA IORQUE / LISBOA (ou Porto)
Pequeno-almoço no hotel. Visita com guia local durante a manhã para assistir a um coro de Gospel, actividade
característica não só da cidade de Nova York como da cultura norte-americana. Almoço (brunch) em restaurante local.
Após o almoço, partida em direcção ao aeroporto. Formalidades de embarque e saída às 17h55 em voo regular TAP
com destino a Lisboa. Noite e refeição a bordo.

6º Dia - 6 Maio - LISBOA (ou Porto)
Chegada ao Aeroporto Internacional de Lisboa pelas 05h45. Para os passageiros do Porto, continuação do voo até ao
Aeroporto do Porto.
FIM DA VIAGEM

Dresden

24

1 a 6  Mai. | 6 dias – 4 noites | Hotel 4* | 8 Refeições
NOVA IORQUE

1º Dia - 1 Maio (Feriado) - LISBOA (ou Porto) / NOVA IORQUE
Embarque e partida de Lisboa às 13h20, em voo regular TAP com destino a Newark (ligação do Porto em horário a
confirmar). Chegada às 16h15 e transporte privativo para o Hotel Millennium Broadway 4*, junto à Times Square e à
Broadway, bem no centro de Manhattan. Instalação no hotel e saída para jantar num dos famosos restaurantes de
Manhattan. Regresso ao hotel.

2º Dia - 2 Maio - NOVA IORQUE
Após o pequeno-almoço, saída para visita de dia inteiro com guia local, começando pelo Battery Park onde o grupo irá
embarcar num ferry que nos irá levar até à Estátua da Liberdade (entrada incluída até ao pedestal). Após visita a este
marco de Nova Iorque iremos partir em direcção a restaurante local para almoço. No final da refeição continuação
para uma subida ao famoso Empire State Building, um importante marco histórico e arquitectónico da cidade, onde
subiremos até ao Observatório localizado no 86º piso (320m de altura) para admirar uma outra perspectiva da
cidade. Continuação da visita pela parte baixa da Ilha de Manhattan (Downtown Manhatan), visita que nos leva a
percorrer os bairros de Soho, Little Italy, Washington Square Park, Tribeca, Chinatown, Wall Street, Financial Center.
No fim da visita, regresso ao hotel. Em hora a informar, saída até ao restaurante onde será servido o jantar. No final da
refeição, regresso ao hotel e alojamento.

3º Dia - 3 Maio - NOVA IORQUE
Pequeno-almoço no hotel. Saída com guia local em direcção ao Museu de Historia Natural (entrada incluída). Visita
livre do Museu. Localizado no Upper West Side de Manhattan, é um dos maiores museus do mundo. As suas colecções
têm mais de 32 milhões de espécies, das quais somente uma pequena parte está exposta. No Museu de História
Natural poderá ver esqueletos gigantescos de dinossauros, reproduções de mamíferos, da vida marinha e da origem
humana (assumindo uma possível evolução dos primatas), uma exposição sobre meteoritos, minerais e gemas diversas,
assim como artesanato, artefactos e armas rudimentares de diferentes culturas. Almoço em restaurante local. À tarde,
regresso ao hotel, passando pela Universidade de Colômbia, Central Parque, o Upper West Side e Lincoln Center. Em
hora a informar, saída até ao restaurante onde será servido o jantar. Após o jantar, possibilidade de assistir a um
famoso musical na Broadway (opcional) ou regresso ao hotel. Alojamento.

4º Dia - 4 Maio - NOVA IORQUE
Pequeno-almoço no hotel e saída de novo com guia local em direcção ao Bairro de Harlem. No coração e no espírito
de muitos, Harlem será sempre uma capital, devido à sua dimensão física e histórica. Harlem começou como uma
comunidade rural holandesa, tornou-se o retiro de verão para as famílias mais ricas de Nova Iorque e é reconhecida
como a Meca dos escritores e artistas afro-americanos do século passado. Neste bairro, surgiram diversos movimentos
de direitos civis, e algumas das personalidades mais marcantes da história política dos Estados Unidos. Após esta visita,
partida em direcção ao restaurante local onde iremos realizar no nosso almoço. Tarde livre para actividades de caracter
particular.
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P/ Pessoa Base Taxas Total

Triplo 2 564 € 326 € 2 890 €

Duplo 2 654 € 326 € 2 980 €

Suplem. Individual 620 €

Manhattan

4º Dia - 4 Maio - NOVA IORQUE (continuação)
À noite, transporte de autocarro até ao cais onde iremos embarcar num cruzeiro com jantar pela Baía de Manhattan.
Será uma noite inesquecível e uma excelente forma de nos despedirmos de Nova Iorque, ficando com uma belíssima
imagem noturna da “Big Apple”: partimos em direcção ao porto de Nova Iorque onde iremos efectuar um cruzeiro
nocturno pela baía de Manhatan, admirando esta belíssima cidade iluminada. A Estátua da Liberdade, Downtown
Manhatan, a Ponte de Brooklyn… enfim, toda a cidade ganha à noite uma vida, luz e cor diferentes… Após o jantar,
regresso de autocarro ao hotel e alojamento.

5º Dia - 5 Maio - NOVA IORQUE / LISBOA (ou Porto)
Pequeno-almoço no hotel. Visita com guia local durante a manhã para assistir a um coro de Gospel, actividade
característica não só da cidade de Nova York como da cultura norte-americana. Almoço (brunch) em restaurante local.
Após o almoço, partida em direcção ao aeroporto. Formalidades de embarque e saída às 17h55 em voo regular TAP
com destino a Lisboa. Noite e refeição a bordo.

6º Dia - 6 Maio - LISBOA (ou Porto)
Chegada ao Aeroporto Internacional de Lisboa pelas 05h45. Para os passageiros do Porto, continuação do voo até ao
Aeroporto do Porto.
FIM DA VIAGEM

Dresden
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1 a 6  Mai. | 6 dias – 4 noites | Hotel 4* | 8 Refeições
NOVA IORQUE

1º Dia - 1 Maio (Feriado) - LISBOA (ou Porto) / NOVA IORQUE
Embarque e partida de Lisboa às 13h20, em voo regular TAP com destino a Newark (ligação do Porto em horário a
confirmar). Chegada às 16h15 e transporte privativo para o Hotel Millennium Broadway 4*, junto à Times Square e à
Broadway, bem no centro de Manhattan. Instalação no hotel e saída para jantar num dos famosos restaurantes de
Manhattan. Regresso ao hotel.

2º Dia - 2 Maio - NOVA IORQUE
Após o pequeno-almoço, saída para visita de dia inteiro com guia local, começando pelo Battery Park onde o grupo irá
embarcar num ferry que nos irá levar até à Estátua da Liberdade (entrada incluída até ao pedestal). Após visita a este
marco de Nova Iorque iremos partir em direcção a restaurante local para almoço. No final da refeição continuação
para uma subida ao famoso Empire State Building, um importante marco histórico e arquitectónico da cidade, onde
subiremos até ao Observatório localizado no 86º piso (320m de altura) para admirar uma outra perspectiva da
cidade. Continuação da visita pela parte baixa da Ilha de Manhattan (Downtown Manhatan), visita que nos leva a
percorrer os bairros de Soho, Little Italy, Washington Square Park, Tribeca, Chinatown, Wall Street, Financial Center.
No fim da visita, regresso ao hotel. Em hora a informar, saída até ao restaurante onde será servido o jantar. No final da
refeição, regresso ao hotel e alojamento.

3º Dia - 3 Maio - NOVA IORQUE
Pequeno-almoço no hotel. Saída com guia local em direcção ao Museu de Historia Natural (entrada incluída). Visita
livre do Museu. Localizado no Upper West Side de Manhattan, é um dos maiores museus do mundo. As suas colecções
têm mais de 32 milhões de espécies, das quais somente uma pequena parte está exposta. No Museu de História
Natural poderá ver esqueletos gigantescos de dinossauros, reproduções de mamíferos, da vida marinha e da origem
humana (assumindo uma possível evolução dos primatas), uma exposição sobre meteoritos, minerais e gemas diversas,
assim como artesanato, artefactos e armas rudimentares de diferentes culturas. Almoço em restaurante local. À tarde,
regresso ao hotel, passando pela Universidade de Colômbia, Central Parque, o Upper West Side e Lincoln Center. Em
hora a informar, saída até ao restaurante onde será servido o jantar. Após o jantar, possibilidade de assistir a um
famoso musical na Broadway (opcional) ou regresso ao hotel. Alojamento.

4º Dia - 4 Maio - NOVA IORQUE
Pequeno-almoço no hotel e saída de novo com guia local em direcção ao Bairro de Harlem. No coração e no espírito
de muitos, Harlem será sempre uma capital, devido à sua dimensão física e histórica. Harlem começou como uma
comunidade rural holandesa, tornou-se o retiro de verão para as famílias mais ricas de Nova Iorque e é reconhecida
como a Meca dos escritores e artistas afro-americanos do século passado. Neste bairro, surgiram diversos movimentos
de direitos civis, e algumas das personalidades mais marcantes da história política dos Estados Unidos. Após esta visita,
partida em direcção ao restaurante local onde iremos realizar no nosso almoço. Tarde livre para actividades de caracter
particular.
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6º Dia - 6 Maio - ISFAHAN / NAIN / YAZD
Partida para Nain onde visitaremos a Mesquita Jame e o pequeno Museu Etnológico. Continuação em direcção a Yazd,
chegada e almoço. Visita de cidade considerada como uma das arquitecturas mais antigas do Mundo pela UNESCO, é
conhecida também como a cidade dos "Badgirs", uma espécie de chaminés que são um antigo sistema de ventilação,
para ajudar a suportar o calor do deserto. Começaremos a visita com um dos locais de culto mais importante dos
Zoroastrianos: o Templo do Fogo, onde desde 470 a.C., um fogo se mantem ininterruptamente aceso, como
representação do Bem. Continuação para a Mesquita Jame com os seus enormes minaretes e revestimento a azulejos
de cor azul. Visita ainda de Amir Chakhmagh, um Teatro de Condolências. Jantar e alojamento no Hotel 4* ou 5*.

7º Dia - 7 Maio - YAZD / ABARQU / PASARGADAE / SHIRAZ
Saída para visita de um dos principais locais de culto zoroastriano: a Torre do Silêncio, uma estrutura circular no alto de
um monte onde colocavam os mortos, pois para o Zoroastrismo o cadáver é algo impuro para contactar directamente
com a terra. Partida em direcção a Shiraz, com uma breve paragem em Abarqu para visita do seu famoso cipreste com
mais de 4.000 anos de idade, Yakhchal réplica de uma casa de 400 a.C. onde se guardava gelo. Continuação para
Pasargadae, com almoço durante o percurso. Considerada a mais antiga capital Persa, do império Aqueménida, hoje
encontramos as ruínas da mais pura arquitectura da época, sendo o túmulo do seu fundador a principal atracção.
Chegada a Shiraz, jantar e alojamento no Hotel 5*.

8º Dia - 8 Maio - SHIRAZ / PERSEPOLIS / NAQSH-E-ROSTAM / SHIRAZ
Visita de Persepolis, nomeada como Património da Humanidade pela Unesco, é um dos mais importantes locais
arqueológicos do Mundo, com as suas impressionantes ruínas dos palácios inspirados nos modelos da Mesopotâmia.
Próximo de Persepolis, visita de um outro local arqueológico conhecido como Necrópolis de Naqsh-e Rostam, onde
podemos encontrar túmulos de reis Aqueménides cravados na rocha. Regresso a Shiraz onde iremos visitar o Mausóleo
Hafez. Almoço e jantar em restaurantes locais. Alojamento em Hotel 5*.

9º Dia - 9 Maio - SHIRAZ
Saída para visita da cidade de Shiraz, conhecida como "Dar-ol-Elm" (A Casa da Aprendizagem) e cidade dos poetas,
Shiraz tornou-se sinónimo de educação, poesia e vinho. Foi uma das mais importantes cidades do mundo islâmico
medieval. É também conhecida como a Cidade das Rosas, do Amor e dos Jardins, devido aos seus inúmeros e
esplêndidos jardins cobertos de flores. A visita à cidade contemplará a Escola Teológica Khan, a Mesquita de Nasir-ol-
Molk com os seus vitrais e revestimentos coloridos, Qavam Orangery, a Mesquita Vakil, o Imamzade Ali Bem Hamzeh
e o Bazar de Shiraz. Almoço em restaurante local durante as visitas. Jantar cedo e alojamento no hotel.

10º Dia - 10 Maio - SHIRAZ / ISTAMBUL / LISBOA (ou Porto)
Em hora a informar, transporte privativo para o aeroporto de Shiraz. Partida às 03h00 em voo regular Turkish Airlines
com destino a Istambul. Chegada às 05h35, mudança de avião e continuação da viagem para Lisboa. Chegada a Lisboa
às 10h30 (ou ao Porto às 11h20).

Teerão
Jardim de Fin

P/ Pessoa Base Taxas Total

Duplo 1 740 € 250 € 1 990 €

Suplem. Individual 560 €
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IRÃO – Nos Trilhos da Antiga Pérsia
1 a 10 Mai.| 10 dias – 9 noites | Hotéis 4*/ 5* | Pensão Completa 

1º Dia - 1 Maio - LISBOA (ou Porto) / ISTAMBUL / TEERÃO
Partida às 11h25 em voo Turkish Airlines, com escala em Istambul das 18h05 às 20h55 e chegada a Teerão à 01h40.
(Passageiros do Porto partem às 12h15 e chegam a Teerão às 01h40). Transporte para Hotel 5*. Alojamento.

2º Dia - 2 Maio - TEERÃO
Início da visita de cidade de Teerão, a capital persa, uma das cidades mais modernas do Médio Oriente mas com muitos
vestígios da sua antiguidade. Começaremos por explorar o Palácio de Niavaran, residência do último Xá e da família
imperial antes da revolução Iraniana. Palácio Sad Abad, que depois da Revolução Iraniana, os diferentes pavilhões
foram transformados em museus. Almoço em restaurante local. Durante a tarde, continuação da visita da cidade, com
entrada no Museu da Cerâmica e do Vidro. Jantar e alojamento no hotel.

3º Dia - 3 Maio - TEERÃO
Continuação da descoberta de Teerão, com a visita do Palácio de Golestan (também conhecido por "Jardim das
Rosas"), o mais antigo monumento histórico de Teerão, reconstruído no séc.XIX. Após esta visita, o grupo terá a
oportunidade de caminhar até ao Grande Bazar, num percurso que apesar de pequeno (500 metros) tem uma animada
vida local muito característica. Após o almoço, partida em direcção ao Museu Nacional do Irão, ou Museu de
Arqueologia, um dos mais completos do país. Após visitas, regresso ao hotel. Jantar em restaurante acompanhado de
música local. No final do jantar, regresso ao hotel.

4º Dia - 4 Maio - TEERÃO / KASHAN / ISFAHAN
Partida em direcção a Isfahan, com paragem na cidade de Kashan, com as suas famosas casas Tabatabaie e de
Broujerdi, belas casas senhoriais, e ainda o Jardim de Fin, um histórico jardim persa, reconhecido pela UNESCO. Após o
almoço, continuação para Isfahan, a mais bela cidade iraniana, onde Shah Abbas I iniciou uma das maiores experiências
em planeamento urbano de sempre, mudando toda a estrutura da capital, Qazvin, para uma nova, Isfahan. Mesquitas,
palácios, bairros comerciais inteiros, parques públicos e outros, foram transferidos na íntegra para uma nova cidade,
declarada Património da Humanidade pela UNESCO. Após chegada e instalação no hotel, saída para uma visita
panorâmica nocturna da cidade e das suas célebres pontes sobre o rio Zayandeh Rud, com destaque para a Ponte Si-o-
se e a Ponte Khadju ou dos 33 arcos. Jantar e alojamento no Hotel 5*.

5º Dia - 5 Maio - ISFAHAN
Dia inteiramente dedicado à visita da cidade de Isfahan, uma das jóias da Pérsia e uma das mais fascinantes cidades do
mundo islâmico, onde podemos encontrar a mais refinada história e cultura persa. Visita da 2ª maior praça do Mundo
“Praça de Naqsh-e-Jahan”, hoje Património da Humanidade da UNESCO. Rodeada de edifícios magníficos como a
Mesquita do Imam, a Mesquita de Sheikh Lotfollah e do Palácio Ali-Qapu. Após o almoço, visita do Palácio Chehel
Sotun . Continuação em direcção à Mesquita Jame – Património Mundial. De seguida visita à Catedral arménia de
Vank. O seu interior é esplendoroso e profusamente decorado com cenas da criação do mundo, da expulsão do paraíso
e da vida de Cristo. Após o jantar, regresso ao hotel.

Mesquita do Imam
Praça de Naqsh-e-Jahan

Outra data: 
28 Set. a 7 Out.



27

6º Dia - 6 Maio - ISFAHAN / NAIN / YAZD
Partida para Nain onde visitaremos a Mesquita Jame e o pequeno Museu Etnológico. Continuação em direcção a Yazd,
chegada e almoço. Visita de cidade considerada como uma das arquitecturas mais antigas do Mundo pela UNESCO, é
conhecida também como a cidade dos "Badgirs", uma espécie de chaminés que são um antigo sistema de ventilação,
para ajudar a suportar o calor do deserto. Começaremos a visita com um dos locais de culto mais importante dos
Zoroastrianos: o Templo do Fogo, onde desde 470 a.C., um fogo se mantem ininterruptamente aceso, como
representação do Bem. Continuação para a Mesquita Jame com os seus enormes minaretes e revestimento a azulejos
de cor azul. Visita ainda de Amir Chakhmagh, um Teatro de Condolências. Jantar e alojamento no Hotel 4* ou 5*.

7º Dia - 7 Maio - YAZD / ABARQU / PASARGADAE / SHIRAZ
Saída para visita de um dos principais locais de culto zoroastriano: a Torre do Silêncio, uma estrutura circular no alto de
um monte onde colocavam os mortos, pois para o Zoroastrismo o cadáver é algo impuro para contactar directamente
com a terra. Partida em direcção a Shiraz, com uma breve paragem em Abarqu para visita do seu famoso cipreste com
mais de 4.000 anos de idade, Yakhchal réplica de uma casa de 400 a.C. onde se guardava gelo. Continuação para
Pasargadae, com almoço durante o percurso. Considerada a mais antiga capital Persa, do império Aqueménida, hoje
encontramos as ruínas da mais pura arquitectura da época, sendo o túmulo do seu fundador a principal atracção.
Chegada a Shiraz, jantar e alojamento no Hotel 5*.

8º Dia - 8 Maio - SHIRAZ / PERSEPOLIS / NAQSH-E-ROSTAM / SHIRAZ
Visita de Persepolis, nomeada como Património da Humanidade pela Unesco, é um dos mais importantes locais
arqueológicos do Mundo, com as suas impressionantes ruínas dos palácios inspirados nos modelos da Mesopotâmia.
Próximo de Persepolis, visita de um outro local arqueológico conhecido como Necrópolis de Naqsh-e Rostam, onde
podemos encontrar túmulos de reis Aqueménides cravados na rocha. Regresso a Shiraz onde iremos visitar o Mausóleo
Hafez. Almoço e jantar em restaurantes locais. Alojamento em Hotel 5*.

9º Dia - 9 Maio - SHIRAZ
Saída para visita da cidade de Shiraz, conhecida como "Dar-ol-Elm" (A Casa da Aprendizagem) e cidade dos poetas,
Shiraz tornou-se sinónimo de educação, poesia e vinho. Foi uma das mais importantes cidades do mundo islâmico
medieval. É também conhecida como a Cidade das Rosas, do Amor e dos Jardins, devido aos seus inúmeros e
esplêndidos jardins cobertos de flores. A visita à cidade contemplará a Escola Teológica Khan, a Mesquita de Nasir-ol-
Molk com os seus vitrais e revestimentos coloridos, Qavam Orangery, a Mesquita Vakil, o Imamzade Ali Bem Hamzeh
e o Bazar de Shiraz. Almoço em restaurante local durante as visitas. Jantar cedo e alojamento no hotel.

10º Dia - 10 Maio - SHIRAZ / ISTAMBUL / LISBOA (ou Porto)
Em hora a informar, transporte privativo para o aeroporto de Shiraz. Partida às 03h00 em voo regular Turkish Airlines
com destino a Istambul. Chegada às 05h35, mudança de avião e continuação da viagem para Lisboa. Chegada a Lisboa
às 10h30 (ou ao Porto às 11h20).

Teerão
Jardim de Fin

P/ Pessoa Base Taxas Total

Duplo 1 740 € 250 € 1 990 €

Suplem. Individual 560 €
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IRÃO – Nos Trilhos da Antiga Pérsia
1 a 10 Mai.| 10 dias – 9 noites | Hotéis 4*/ 5* | Pensão Completa 

1º Dia - 1 Maio - LISBOA (ou Porto) / ISTAMBUL / TEERÃO
Partida às 11h25 em voo Turkish Airlines, com escala em Istambul das 18h05 às 20h55 e chegada a Teerão à 01h40.
(Passageiros do Porto partem às 12h15 e chegam a Teerão às 01h40). Transporte para Hotel 5*. Alojamento.

2º Dia - 2 Maio - TEERÃO
Início da visita de cidade de Teerão, a capital persa, uma das cidades mais modernas do Médio Oriente mas com muitos
vestígios da sua antiguidade. Começaremos por explorar o Palácio de Niavaran, residência do último Xá e da família
imperial antes da revolução Iraniana. Palácio Sad Abad, que depois da Revolução Iraniana, os diferentes pavilhões
foram transformados em museus. Almoço em restaurante local. Durante a tarde, continuação da visita da cidade, com
entrada no Museu da Cerâmica e do Vidro. Jantar e alojamento no hotel.

3º Dia - 3 Maio - TEERÃO
Continuação da descoberta de Teerão, com a visita do Palácio de Golestan (também conhecido por "Jardim das
Rosas"), o mais antigo monumento histórico de Teerão, reconstruído no séc.XIX. Após esta visita, o grupo terá a
oportunidade de caminhar até ao Grande Bazar, num percurso que apesar de pequeno (500 metros) tem uma animada
vida local muito característica. Após o almoço, partida em direcção ao Museu Nacional do Irão, ou Museu de
Arqueologia, um dos mais completos do país. Após visitas, regresso ao hotel. Jantar em restaurante acompanhado de
música local. No final do jantar, regresso ao hotel.

4º Dia - 4 Maio - TEERÃO / KASHAN / ISFAHAN
Partida em direcção a Isfahan, com paragem na cidade de Kashan, com as suas famosas casas Tabatabaie e de
Broujerdi, belas casas senhoriais, e ainda o Jardim de Fin, um histórico jardim persa, reconhecido pela UNESCO. Após o
almoço, continuação para Isfahan, a mais bela cidade iraniana, onde Shah Abbas I iniciou uma das maiores experiências
em planeamento urbano de sempre, mudando toda a estrutura da capital, Qazvin, para uma nova, Isfahan. Mesquitas,
palácios, bairros comerciais inteiros, parques públicos e outros, foram transferidos na íntegra para uma nova cidade,
declarada Património da Humanidade pela UNESCO. Após chegada e instalação no hotel, saída para uma visita
panorâmica nocturna da cidade e das suas célebres pontes sobre o rio Zayandeh Rud, com destaque para a Ponte Si-o-
se e a Ponte Khadju ou dos 33 arcos. Jantar e alojamento no Hotel 5*.

5º Dia - 5 Maio - ISFAHAN
Dia inteiramente dedicado à visita da cidade de Isfahan, uma das jóias da Pérsia e uma das mais fascinantes cidades do
mundo islâmico, onde podemos encontrar a mais refinada história e cultura persa. Visita da 2ª maior praça do Mundo
“Praça de Naqsh-e-Jahan”, hoje Património da Humanidade da UNESCO. Rodeada de edifícios magníficos como a
Mesquita do Imam, a Mesquita de Sheikh Lotfollah e do Palácio Ali-Qapu. Após o almoço, visita do Palácio Chehel
Sotun . Continuação em direcção à Mesquita Jame – Património Mundial. De seguida visita à Catedral arménia de
Vank. O seu interior é esplendoroso e profusamente decorado com cenas da criação do mundo, da expulsão do paraíso
e da vida de Cristo. Após o jantar, regresso ao hotel.

Mesquita do Imam
Praça de Naqsh-e-Jahan

Outra data: 
28 Set. a 7 Out.
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7º Dia - 16 Maio - PETRA / DESERTO de WADI RUM / EILAT / MAR MORTO
Saída em direcção a Wadi Rum onde faremos um passeio de 2 horas em Jeep pelo deserto, conhecido como o deserto
do Lawrence da Arábia. Após passagem pela fronteira entre a Jordânia e Israel, paragem para almoço em Eilat, com
possibilidade de mergulho no Mar Vermelho. Continuação da viagem até ao ponto mais baixo da terra – o Mar Morto,
cerca de 400m abaixo do nível do mar. Chegada ao Prima Oasis Hotel 4* ou similar. Jantar e alojamento.

8º Dia - 17 Maio - MAR MORTO / MASADA / JERICÓ
No Mar Morto, como o próprio nome indica, a ausência de vida é total devido à grande concentração de sal (o mar
mais salgado do mundo) e outros minerais das suas águas. Mas é precisamente esta elevada percentagem de sais que
lhe confere poderes curativos, reconhecidos desde o tempo do Rei Herodes. Saída em direcção a Masada, cidade
símbolo da resistência do povo Hebraico. Das suas muralhas obtém-se uma vista panorâmica soberba sobre o Mar
Morto. Após o almoço, no Premier Spa Rstaurante, tempo de lazer, para banhos e desfrutar das cálidas águas deste
mar e das propriedades particulares das suas lamas. Em hora a informar, continuação em direcção ao Oásis Hotel 4*
ou similar. Jantar e alojamento.

9º Dia - 18 Maio - JERICÓ / MONTE das TENTAÇÕES / QUMRAN / JERUSALÉM
Saída para visita da parte antiga da cidade de Jericó com destaque para a Fonte de Elisha, a árvore Sycamore. Subida
de teleférico ao Monte das Tentações. Após o almoço, partida para Qumran. Chegada e visita das escavações do
Mosteiro dos Essénios e das Grutas dos Manuscritos. Após estas visitas continuação até Jerusalém. Jantar e
alojamento no Hotel Grand Court 4*.

10º Dia - 19 Maio - JERUSALÉM
Dia inteiramente dedicado à visita de Jerusalém, cidade antiga. Visita ao Muro das Lamentações, Esplanada do
Templo (Mesquitas de Omar e El Aksa – não é permitida a entrada), Monte Sião, Cenáculo, túmulo do Rei David,
Igreja da Dormição. Almoço durante a visita. Jantar e alojamento no hotel.

11º Dia - 20 Maio - JERUSALÉM / BELÉM / TEL AVIV
Saída para visita ao Museu de Israel, continuação em direcção ao novo museu de Yad Vashem (museu do Holocausto)
e à parte moderna da cidade. Após esta visita, partida para Belém onde iremos visitar a Basílica e Gruta da Natividade
e o Campo dos Pastores. No fim da visita, saída em direcção a Tel Aviv, breve, visita panorâmica de Tel Aviv. Almoço
durante as visitas. Jantar e alojamento no Hotel Grand Beach 4*.

12º Dia - 21 Maio - TEL AVIV / LISBOA
Saída bem cedo e transporte em direcção ao Aeroporto Internacional de Tel Aviv. Formalidades de embarque e partida
às 05h05 em voo regular TAP com destino a Lisboa. Chegada a Lisboa às 09h00
FIM DA VIAGEM
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1º Dia - 10 Maio - LISBOA / TEL AVIV
Partida em voo directo TAP às 14h20 com destino a Tel Aviv. Chegada pelas 21h30. Assistência e transporte para o Gran
Beach Hotel 4* ou similar. Jantar e alojamento.

2º Dia - 11 Maio - TEL AVIV / CESAREIA MARÍTIMA / HAIFA / NAZARÉ
Partida em direcção a norte, pela costa do mar Mediterrâneo. Visita à Caesarea Marítima que foi capital dos
Governadores Romanos… Teatro Romano, o Cardo bizantino, a Fortaleza dos cruzados e o Aqueduto. Continuação para a
bonita cidade portuária de Haifa, construída sobre o Monte Carmelo e onde se encontra o Mosteiro Carmelita de Stella
Maris, local famoso pela história bíblica da elevação do Profeta Elías ao Céu. Visita à Gruta Elija’s. Almoço durante o
percurso. Travessia da região da Galileia e chegada a Nazaré. Visita à Basílica da Anunciação, Sinagoga e Poço de Maria.
Jantar e alojamento no Hotel Golden Crown 4* ou similar.

3º Dia - 12 Maio - NAZARÉ / MAR DA GALILEIA / NAZARÉ
Partida em direcção a Canã e visita à Igreja que nos lembra o primeiro milagre de Jesus - a transformação da água em
vinho. Continuação até Tiberíades. Em seguida, passeio de barco pelo Mar da Galileia, recordando o momento bíblico
em que Jesus caminhou sobre as águas e acalmou a tempestade, até Cafarnaum. Chegada e visita do Memorial de São
Pedro, a casa de São Pedro e a sua Sinagoga. Monte das Bem Aventuranças onde Jesus proferiu o Sermão da Montanha
e de onde se tem uma magnífica paisagem sobre o “Mar da Galileia”. Visita às margens do lago: Tabgha, o local do
milagre da Multiplicação dos Pães e Peixes e do Primado de Pedro. Após o almoço. Regresso ao hotel, jantar e
alojamento.

4º Dia - 13 Maio - NAZARÉ / JERASH / AMMAN
Saída via Ponte Sheihk Hussein, um dos pontos de fronteira entre Israel e Jordânia. Partida para Jerash que foi uma das
Decápolis Romanas: visita das ruínas, Teatro, Fórum, a bela Avenida das Colunas e o Templo de Zeus. Continuação para
Amman, a capital do Reino Hashemita da Jordânia. Almoço durante o percurso. Antes de chegar ao hotel visita
panorâmica da cidade. Jantar e alojamento no Hotel Geneva 4* ou Harid Palace 4*.

5º Dia - 14 Maio - AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / KERAK / PETRA
Saída em direcção a Madaba, pela estrada do rei, conhecida por ser uma das mais velhas rotas de comércio do mundo.
Durante o percurso, paragem para visita à Igreja Bizantina do Monte Nebo de onde Moisés avistou a Terra Prometida.
Chegada a Madaba, conhecida como a Cidade dos Mosaicos pelas suas belíssimas colecções de mosaicos bizantinos.
Especial destaque para o mais antigo mapa da Terra Santa, que se encontra no interior da Igreja Grega Ortodoxa de São
Jorge. Almoço. Continuação até Kerak e visita desta localidade. Continuação até Petra. Chegada ao Hotel Grand View 4*.
Jantar e alojamento.

6º Dia - 15 Maio - PETRA
Saída para visita de dia inteiro de Petra, a “Cidade Rosada”, que está construída toda ela na encosta das montanhas.
Caminhada em direcção ao “Siq”. Visita ao “Khazneh” - Tesouro esculpido em pedra rosada, a Via Romana, o Teatro
Romano, a Tumba Coríntia e o Palácio da Tumba. Almoço. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.
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7º Dia - 16 Maio - PETRA / DESERTO de WADI RUM / EILAT / MAR MORTO
Saída em direcção a Wadi Rum onde faremos um passeio de 2 horas em Jeep pelo deserto, conhecido como o deserto
do Lawrence da Arábia. Após passagem pela fronteira entre a Jordânia e Israel, paragem para almoço em Eilat, com
possibilidade de mergulho no Mar Vermelho. Continuação da viagem até ao ponto mais baixo da terra – o Mar Morto,
cerca de 400m abaixo do nível do mar. Chegada ao Prima Oasis Hotel 4* ou similar. Jantar e alojamento.

8º Dia - 17 Maio - MAR MORTO / MASADA / JERICÓ
No Mar Morto, como o próprio nome indica, a ausência de vida é total devido à grande concentração de sal (o mar
mais salgado do mundo) e outros minerais das suas águas. Mas é precisamente esta elevada percentagem de sais que
lhe confere poderes curativos, reconhecidos desde o tempo do Rei Herodes. Saída em direcção a Masada, cidade
símbolo da resistência do povo Hebraico. Das suas muralhas obtém-se uma vista panorâmica soberba sobre o Mar
Morto. Após o almoço, no Premier Spa Rstaurante, tempo de lazer, para banhos e desfrutar das cálidas águas deste
mar e das propriedades particulares das suas lamas. Em hora a informar, continuação em direcção ao Oásis Hotel 4*
ou similar. Jantar e alojamento.

9º Dia - 18 Maio - JERICÓ / MONTE das TENTAÇÕES / QUMRAN / JERUSALÉM
Saída para visita da parte antiga da cidade de Jericó com destaque para a Fonte de Elisha, a árvore Sycamore. Subida
de teleférico ao Monte das Tentações. Após o almoço, partida para Qumran. Chegada e visita das escavações do
Mosteiro dos Essénios e das Grutas dos Manuscritos. Após estas visitas continuação até Jerusalém. Jantar e
alojamento no Hotel Grand Court 4*.

10º Dia - 19 Maio - JERUSALÉM
Dia inteiramente dedicado à visita de Jerusalém, cidade antiga. Visita ao Muro das Lamentações, Esplanada do
Templo (Mesquitas de Omar e El Aksa – não é permitida a entrada), Monte Sião, Cenáculo, túmulo do Rei David,
Igreja da Dormição. Almoço durante a visita. Jantar e alojamento no hotel.

11º Dia - 20 Maio - JERUSALÉM / BELÉM / TEL AVIV
Saída para visita ao Museu de Israel, continuação em direcção ao novo museu de Yad Vashem (museu do Holocausto)
e à parte moderna da cidade. Após esta visita, partida para Belém onde iremos visitar a Basílica e Gruta da Natividade
e o Campo dos Pastores. No fim da visita, saída em direcção a Tel Aviv, breve, visita panorâmica de Tel Aviv. Almoço
durante as visitas. Jantar e alojamento no Hotel Grand Beach 4*.

12º Dia - 21 Maio - TEL AVIV / LISBOA
Saída bem cedo e transporte em direcção ao Aeroporto Internacional de Tel Aviv. Formalidades de embarque e partida
às 05h05 em voo regular TAP com destino a Lisboa. Chegada a Lisboa às 09h00
FIM DA VIAGEM
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1º Dia - 10 Maio - LISBOA / TEL AVIV
Partida em voo directo TAP às 14h20 com destino a Tel Aviv. Chegada pelas 21h30. Assistência e transporte para o Gran
Beach Hotel 4* ou similar. Jantar e alojamento.

2º Dia - 11 Maio - TEL AVIV / CESAREIA MARÍTIMA / HAIFA / NAZARÉ
Partida em direcção a norte, pela costa do mar Mediterrâneo. Visita à Caesarea Marítima que foi capital dos
Governadores Romanos… Teatro Romano, o Cardo bizantino, a Fortaleza dos cruzados e o Aqueduto. Continuação para a
bonita cidade portuária de Haifa, construída sobre o Monte Carmelo e onde se encontra o Mosteiro Carmelita de Stella
Maris, local famoso pela história bíblica da elevação do Profeta Elías ao Céu. Visita à Gruta Elija’s. Almoço durante o
percurso. Travessia da região da Galileia e chegada a Nazaré. Visita à Basílica da Anunciação, Sinagoga e Poço de Maria.
Jantar e alojamento no Hotel Golden Crown 4* ou similar.

3º Dia - 12 Maio - NAZARÉ / MAR DA GALILEIA / NAZARÉ
Partida em direcção a Canã e visita à Igreja que nos lembra o primeiro milagre de Jesus - a transformação da água em
vinho. Continuação até Tiberíades. Em seguida, passeio de barco pelo Mar da Galileia, recordando o momento bíblico
em que Jesus caminhou sobre as águas e acalmou a tempestade, até Cafarnaum. Chegada e visita do Memorial de São
Pedro, a casa de São Pedro e a sua Sinagoga. Monte das Bem Aventuranças onde Jesus proferiu o Sermão da Montanha
e de onde se tem uma magnífica paisagem sobre o “Mar da Galileia”. Visita às margens do lago: Tabgha, o local do
milagre da Multiplicação dos Pães e Peixes e do Primado de Pedro. Após o almoço. Regresso ao hotel, jantar e
alojamento.

4º Dia - 13 Maio - NAZARÉ / JERASH / AMMAN
Saída via Ponte Sheihk Hussein, um dos pontos de fronteira entre Israel e Jordânia. Partida para Jerash que foi uma das
Decápolis Romanas: visita das ruínas, Teatro, Fórum, a bela Avenida das Colunas e o Templo de Zeus. Continuação para
Amman, a capital do Reino Hashemita da Jordânia. Almoço durante o percurso. Antes de chegar ao hotel visita
panorâmica da cidade. Jantar e alojamento no Hotel Geneva 4* ou Harid Palace 4*.

5º Dia - 14 Maio - AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / KERAK / PETRA
Saída em direcção a Madaba, pela estrada do rei, conhecida por ser uma das mais velhas rotas de comércio do mundo.
Durante o percurso, paragem para visita à Igreja Bizantina do Monte Nebo de onde Moisés avistou a Terra Prometida.
Chegada a Madaba, conhecida como a Cidade dos Mosaicos pelas suas belíssimas colecções de mosaicos bizantinos.
Especial destaque para o mais antigo mapa da Terra Santa, que se encontra no interior da Igreja Grega Ortodoxa de São
Jorge. Almoço. Continuação até Kerak e visita desta localidade. Continuação até Petra. Chegada ao Hotel Grand View 4*.
Jantar e alojamento.

6º Dia - 15 Maio - PETRA
Saída para visita de dia inteiro de Petra, a “Cidade Rosada”, que está construída toda ela na encosta das montanhas.
Caminhada em direcção ao “Siq”. Visita ao “Khazneh” - Tesouro esculpido em pedra rosada, a Via Romana, o Teatro
Romano, a Tumba Coríntia e o Palácio da Tumba. Almoço. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.
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Ilha de Mainau

4º Dia - 18 Maio - CONSTANÇA / ILHA DE MAINAU / ZURIQUE
Saída para vista a ilha de Mainau, a famosa Ilha das Flores no Lago de Constança, com uma diversidade incomparável
de flores, árvores e plantas. A estufa de clima tropical, com um ambiente exótico e com uma extraordinária vegetação,
é possível contemplar o fascinante mundo das borboletas tropicais, (cerca de 80 espécies diferentes) de África, Ásia,
América Central e América do Sul. Durante esta visita poderá ver o castelo barroco que pertenceu durante 500 anos aos
cavaleiros da Ordem Teutónica, o jardim italiano das rosas, composto por linhas geométricas, pérgulas, esculturas e
chafarizes, originalmente apresentado como um jardim de estilo italiano pelo grão-duque Frederico I de Baden no
século XIX. A ilha de Mainau pertence à Fundação Lennart Bernadotte, uma entidade criada pelo príncipe Lennart,
conde Bernadotte de Wisborg, anteriormente príncipe da Suécia e duque de Småland. No final da visita continuação
para Zurique, a maior cidade da Suíça, e principal centro financeiro do país. Almoço em restaurante local. Após almoço
visita da cidade de Zurique, passando pelas margens do Rio Limmat com os seus bairros medievais, o mosteiro
Grossmünster, igreja Evangélica reformada, um dos símbolos mais famosos da cidade. Visita da Fraumünster (Catedral
de Nossa Senhora) igreja protestante de estilo românico e neogótico, que se destaca pela sua torre do relógio, pelo
coro de 18 metros de altura, e pelos vitrais, sendo alguns deles concebidos pelo pintor Marc Chagall. No final da visita,
transporte para o hotel. Esta noite será dedicada ao concerto de Andre Rieu, pelo que será providenciado transporte
privativo do hotel até ao Hallenstadion Zürich onde irá decorrer o concerto (bilhetes de entrada de acordo com a
preferência de localização na sala). Alojamento no Novotel Zurich City West 4* ou similar.

5º Dia - 19 Maio - ZURIQUE / LISBOA (ou Porto)
Dia livre para explorar livremente o centro da cidade de Zurique, cujas ruas do centro convidam a passear
tranquilamente admirando a arquitectura da cidade. Ao final da tarde saída para o aeroporto de Zurique. Formalidades
de embarque e partida às 18h00 em voo regular TAP com destino a Lisboa. Chegada ao aeroporto de Lisboa cerca das
19h50. Para os passageiros do Porto, continuação em voo até ao aeroporto do Porto.
FIM DA VIAGEM
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Suíça
Zurique

SUÍÇA, ALEMANHA & ÁUSTRIA
15 a 19 Mai. | 5 dias – 4 noites | Hotéis 4* | 7 Refeições

1º Dia - 15 Maio – LISBOA (ou Porto) / ZURIQUE / RAPPERSWIL / ST.GALLEN
Partida às 07h00 do Porto ou às 09h00 de Lisboa em voo regular TAP com destino a Zurique. Chegada cerca das 12h40.
Formalidades de desembarque e transporte até Rapperswill, a cidade das rosas localizada na extremidade superior do
Lago de Zurique, com paragem para almoço em restaurante local. Visita de Rapperswill, charmosa localidade ribeirinha
que mantém a sua promessa de charme sulista. Os pequenos e pitorescos becos da parte antiga medieval da cidade
convidam a um passeio encantador, as torres do castelo sobre a cidade e o lago, que é o seu símbolo, oferecem a vista
panorâmica dos Alpes Glarus até o Oberland de Zurique. Visitaremos ainda o jardim “Rosegarden” do mosteiro
capuchinho. No final da visita continuação para St. Gallen. Alojamento no Hotel Eisntein St. Gallen 4* ou similar.
Jantar no hotel e alojamento.

2º Dia - 16 Maio - ST.GALLEN / BREGENZ / LINDAU
Saída para visita de St. Gallen, situada entre o Lago Constança e a Appenzellerland. Visita da catedral barroca e da
biblioteca da abadia, que abriga cerca de 170.000 documentos - em parte, manuscritos, com mais de mil anos de idade
-. O salão rococó da biblioteca e o pátio inteiro da abadia foram declarados Património da Humanidade pela UNESCO
em 1983. Breve tempo livre na cidade, que possui um charmosíssimo centro histórico. Saída de St. Gallen em direcção a
Bregenz atravessando o rio Reno e a fronteira da Suíça para a Áustria. Passagem por Bregenz, e continuação até Lindau,
passando de novo a fronteira, agora da Áustria para a Alemanha. Chegada a Lindau e almoço em restaurante local. Após
o almoço, visita da cidade de Lindau, incluindo Münster Unserer Lieben Frau (Catedral de Nossa Senhora), cidade-
jardim referida pela primeira vez no século IX e que se desenvolveu numa ilha ligada às margens do lago por uma ponte,
famosa pelo seu porto guardado pelo farol e pela escultura gigante do Leão da Baviera. Passeio pelo centro da cidade
que possui ruas tranquilas e edifícios deslumbrantes, como a antiga Câmara Municipal construída entre 1422 e 1436 em
estilo gótico. Alojamento no Hotel Best Western Marina 4* ou similar. Jantar no hotel e alojamento.

3º Dia - 17 Maio - LINDAU / SALEM / CONSTANÇA
Rodeando o Lago Constança, continuação em direcção a Salem, para visita do santuário de Birnau, construído no
estilo rococó, pelo mestre arquitecto Peter Thumb entre 1746 e 1750. No final da visita continuação para Constança.
Almoço em restaurante local. Após o almoço, visita de Constança, cidade medieval, conhecida pelas suas tradições e
belezas naturais, e pela proximidade ao Lago Constança (Bodensee, em alemão), o maior lago do país. A sua
incomparável localização, à beira do terceiro maior lago da Europa e com vista para os Alpes suíços, o centro histórico, o
charme internacional e a mundialmente famosa Ilha de Mainau, conhecida como Ilha das Flores, tornam Constança uma
cidade maravilhosa. Foi no ano de 1414 que Constança se tornou no centro do mundo cristão durante quatro anos.
Longe dos grandes centros da Igreja na época, era aqui que seria encontrado um novo Papa. O Rei Sigismundo convocou
o Concílio de Constança e o "maior congresso da Idade Média" teve início. Durante a nossa visita encontraremos
testemunhos históricos desta época. Após a visita, teremos algum tempo livre na parte mais antiga da cidade,
Niederburg, para explorar este bairro que abrigava antigamente artesãos e pequenos comerciantes. Hoje, deram lugar a
adegas pitorescas, ateliers de moda e de arte, ou lojas de artesanato criativas e cafés diferentes nas casas de paredes,
em parte, tortas, conservando o charme do bairro.
Jantar e alojamento no Hotel Halm Konstanz 4*.
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4º Dia - 18 Maio - CONSTANÇA / ILHA DE MAINAU / ZURIQUE
Saída para vista a ilha de Mainau, a famosa Ilha das Flores no Lago de Constança, com uma diversidade incomparável
de flores, árvores e plantas. A estufa de clima tropical, com um ambiente exótico e com uma extraordinária vegetação,
é possível contemplar o fascinante mundo das borboletas tropicais, (cerca de 80 espécies diferentes) de África, Ásia,
América Central e América do Sul. Durante esta visita poderá ver o castelo barroco que pertenceu durante 500 anos aos
cavaleiros da Ordem Teutónica, o jardim italiano das rosas, composto por linhas geométricas, pérgulas, esculturas e
chafarizes, originalmente apresentado como um jardim de estilo italiano pelo grão-duque Frederico I de Baden no
século XIX. A ilha de Mainau pertence à Fundação Lennart Bernadotte, uma entidade criada pelo príncipe Lennart,
conde Bernadotte de Wisborg, anteriormente príncipe da Suécia e duque de Småland. No final da visita continuação
para Zurique, a maior cidade da Suíça, e principal centro financeiro do país. Almoço em restaurante local. Após almoço
visita da cidade de Zurique, passando pelas margens do Rio Limmat com os seus bairros medievais, o mosteiro
Grossmünster, igreja Evangélica reformada, um dos símbolos mais famosos da cidade. Visita da Fraumünster (Catedral
de Nossa Senhora) igreja protestante de estilo românico e neogótico, que se destaca pela sua torre do relógio, pelo
coro de 18 metros de altura, e pelos vitrais, sendo alguns deles concebidos pelo pintor Marc Chagall. No final da visita,
transporte para o hotel. Esta noite será dedicada ao concerto de Andre Rieu, pelo que será providenciado transporte
privativo do hotel até ao Hallenstadion Zürich onde irá decorrer o concerto (bilhetes de entrada de acordo com a
preferência de localização na sala). Alojamento no Novotel Zurich City West 4* ou similar.

5º Dia - 19 Maio - ZURIQUE / LISBOA (ou Porto)
Dia livre para explorar livremente o centro da cidade de Zurique, cujas ruas do centro convidam a passear
tranquilamente admirando a arquitectura da cidade. Ao final da tarde saída para o aeroporto de Zurique. Formalidades
de embarque e partida às 18h00 em voo regular TAP com destino a Lisboa. Chegada ao aeroporto de Lisboa cerca das
19h50. Para os passageiros do Porto, continuação em voo até ao aeroporto do Porto.
FIM DA VIAGEM
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Suíça
Zurique

SUÍÇA, ALEMANHA & ÁUSTRIA
15 a 19 Mai. | 5 dias – 4 noites | Hotéis 4* | 7 Refeições

1º Dia - 15 Maio – LISBOA (ou Porto) / ZURIQUE / RAPPERSWIL / ST.GALLEN
Partida às 07h00 do Porto ou às 09h00 de Lisboa em voo regular TAP com destino a Zurique. Chegada cerca das 12h40.
Formalidades de desembarque e transporte até Rapperswill, a cidade das rosas localizada na extremidade superior do
Lago de Zurique, com paragem para almoço em restaurante local. Visita de Rapperswill, charmosa localidade ribeirinha
que mantém a sua promessa de charme sulista. Os pequenos e pitorescos becos da parte antiga medieval da cidade
convidam a um passeio encantador, as torres do castelo sobre a cidade e o lago, que é o seu símbolo, oferecem a vista
panorâmica dos Alpes Glarus até o Oberland de Zurique. Visitaremos ainda o jardim “Rosegarden” do mosteiro
capuchinho. No final da visita continuação para St. Gallen. Alojamento no Hotel Eisntein St. Gallen 4* ou similar.
Jantar no hotel e alojamento.

2º Dia - 16 Maio - ST.GALLEN / BREGENZ / LINDAU
Saída para visita de St. Gallen, situada entre o Lago Constança e a Appenzellerland. Visita da catedral barroca e da
biblioteca da abadia, que abriga cerca de 170.000 documentos - em parte, manuscritos, com mais de mil anos de idade
-. O salão rococó da biblioteca e o pátio inteiro da abadia foram declarados Património da Humanidade pela UNESCO
em 1983. Breve tempo livre na cidade, que possui um charmosíssimo centro histórico. Saída de St. Gallen em direcção a
Bregenz atravessando o rio Reno e a fronteira da Suíça para a Áustria. Passagem por Bregenz, e continuação até Lindau,
passando de novo a fronteira, agora da Áustria para a Alemanha. Chegada a Lindau e almoço em restaurante local. Após
o almoço, visita da cidade de Lindau, incluindo Münster Unserer Lieben Frau (Catedral de Nossa Senhora), cidade-
jardim referida pela primeira vez no século IX e que se desenvolveu numa ilha ligada às margens do lago por uma ponte,
famosa pelo seu porto guardado pelo farol e pela escultura gigante do Leão da Baviera. Passeio pelo centro da cidade
que possui ruas tranquilas e edifícios deslumbrantes, como a antiga Câmara Municipal construída entre 1422 e 1436 em
estilo gótico. Alojamento no Hotel Best Western Marina 4* ou similar. Jantar no hotel e alojamento.

3º Dia - 17 Maio - LINDAU / SALEM / CONSTANÇA
Rodeando o Lago Constança, continuação em direcção a Salem, para visita do santuário de Birnau, construído no
estilo rococó, pelo mestre arquitecto Peter Thumb entre 1746 e 1750. No final da visita continuação para Constança.
Almoço em restaurante local. Após o almoço, visita de Constança, cidade medieval, conhecida pelas suas tradições e
belezas naturais, e pela proximidade ao Lago Constança (Bodensee, em alemão), o maior lago do país. A sua
incomparável localização, à beira do terceiro maior lago da Europa e com vista para os Alpes suíços, o centro histórico, o
charme internacional e a mundialmente famosa Ilha de Mainau, conhecida como Ilha das Flores, tornam Constança uma
cidade maravilhosa. Foi no ano de 1414 que Constança se tornou no centro do mundo cristão durante quatro anos.
Longe dos grandes centros da Igreja na época, era aqui que seria encontrado um novo Papa. O Rei Sigismundo convocou
o Concílio de Constança e o "maior congresso da Idade Média" teve início. Durante a nossa visita encontraremos
testemunhos históricos desta época. Após a visita, teremos algum tempo livre na parte mais antiga da cidade,
Niederburg, para explorar este bairro que abrigava antigamente artesãos e pequenos comerciantes. Hoje, deram lugar a
adegas pitorescas, ateliers de moda e de arte, ou lojas de artesanato criativas e cafés diferentes nas casas de paredes,
em parte, tortas, conservando o charme do bairro.
Jantar e alojamento no Hotel Halm Konstanz 4*.



6º Dia - 22 Maio - S. PETERSBURGO / MOSCOVO
Em hora a combinar, saída do hotel para a estação de comboios, assistência nas formalidades de embarque e partida
no comboio rápido Sapsan, com destino a Moscovo, admirando as vastas paisagens rurais russas durante o percurso
(dependendo do horário do comboio, o almoço neste dia poderá ser pic-nic). Chegada à estação de comboios de
Moscovo e transporte até ao Hotel Radisson Slavianskaia 4* ou similar. Cocktail de boas vindas durante o processo de
check-in. Jantar no hotel e saída de novo para uma visita nocturna de Moscovo, para podermos ter uma percepção da
cidade iluminada à noite e especialmente bela nesta época do ano, incluindo subida ao Miradouro e visita do Metro,
um dos principais motivos de orgulho da capital russa. A rede de estações começou a ser construída por volta de 1930 e
conta com estações onde o mármore, mosaico e obras de realismo soviético são reis omnipresentes. Regresso ao hotel.

7º Dia - 23 Maio - MOSCOVO
Saída para visita do Kremlin, incluindo o seu imponente conjunto arquitectónico intra-muros, testemunho dos mais
marcantes e famosos acontecimentos da história Russa, sede dos poderes político e espiritual, e das suas maravilhosas
Catedrais Ortodoxas. A visita do Kremlin será completada com entrada no Museu da Armaria onde poderemos
encontrar relíquias dos antigos Czares de Moscovo, desde objectos de armas de metal e fogo e ainda armaduras que
equipavam os guerreiros russos mas também objectos de arte decorativa e de pedras preciosas e diamantes. Almoço
em restaurante local. De tarde, visita panorâmica da cidade de Moscovo. Fundada em 1147, a maior cidade da Europa
é também a capital da Rússia. Passagem pelos principais pontos da cidade, nomeadamente: Tverskaya Boulevard; as
praças Vermelha e Manege, o túmulo de Lenine (exterior), fundador da própria Federação Russa, e a Catedral do Manto
da Virgem, emblemático monumento que data ao séc.XVI, erguido em homenagem à glória militar russa. Regresso ao
hotel. Jantar e alojamento no hotel.

8º Dia - 24 Maio - MOSCOVO / SERGIEV POSAD / MOSCOVO
Saída para visita da cidade de Sergiev Posad (Zagorsk), foi a primeira cidade do “Anel de Ouro”, designação dada a um
interessante conjunto de cidades a nordeste de Moscovo, que formam um anel, ligadas entre si. Sergiev Posad é
considerada a capital espiritual da Rússia e é muitas vezes definida como o “Vaticano russo”, com o incrível Mosteiro
de São Sérgio. Almoço em restaurante local. Após as visitas, regresso a Moscovo. À noite, e para nos despedirmos
desta bela cidade faremos um jantar-cruzeiro pelo Rio Moscovo. Regresso ao hotel e alojamento.

9º Dia - 25 Maio - MOSCOVO / FRANKFURT / LISBOA
Manhã livre. A/O guia-acompanhante OASIstravel estará, como sempre, disponível para apoiar e apresentar diversas
sugestões conforme os interesses de cada passageiro. Em hora a informar, transporte privativo para almoço em
restaurante local, seguido de transporte para o aeroporto de Moscovo. Assistência nas formalidades de embarque, e
partida às 18h15 com destino a Lisboa (escala em Frankfurt das 20h40 às 21h30). Chegada a Lisboa pelas 23h30.
FIM DA VIAGEM

P/ Pessoa Base Taxas Total
Duplo 1 977 € 167 € 2 144 €
Suplem. Individual  472 €

Moscovo
Sergiev Posad
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São Petersburgo
Catedral do Sangue Derramado 

1º Dia - 17 Maio - LISBOA / FRANKFURT / S. PETERSBURGO
Partida às 07h30 em voo Lufthansa com destino a S. Petersburgo (escala em Frankfurt das 11h30 às 13h00). Chegada
pelas 16h40 a S. Petersburgo. Transporte para o Hotel Courtyard by Marriott Center West Pushkin 4* (ou similar).
Cocktail de boas-vindas durante o check-in. Jantar e alojamento no hotel.

2º Dia - 18 Maio - S. PETERSBURGO
Saída para visita guiada de dia inteiro à belíssima cidade de São Petersburgo, considerada uma das mais belas e ricas
do mundo; destaque para a Fortaleza de Pedro e Paulo (entrada) e para a sua Catedral (vista exterior), a Igreja de
Nossa Senhora ‘de Kazan’, Palácio Menshikov, e a avenida Nevsky. Almoço em restaurante local. Durante a tarde, visita
guiada ao Museu Hermitage, um dos maiores museus de arte do mundo. A sua vasta colecção, possui itens de
praticamente todas as épocas, estilos e culturas da história russa, europeia, oriental e do norte da África, distribuídas
em dez edifícios, situados ao longo do rio Neva, dos quais sete constituem por si mesmos monumentos artísticos e
históricos de grande importância. Neste conjunto, o papel principal cabe ao Palácio de Inverno, residência oficial dos
Czares até à queda da monarquia russa. Ao final da tarde regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

3º Dia - 19 Maio - S. PETERSBURGO / PETERHOF / S. PETERSBURGO
Transporte para Peterhof e visita ao Palácio de Pedro o Grande (entrada), também designado de "Versailles Russo", e
considerado Património da Humanidade pela Unesco. Mandado pelo Czar Pedro o Grande como residência de Verão,
destacamos os seus magníficos Jardins geométricos, com as suas fontes e jogos de água, repletos de estátuas,
salientando a Grande Cascata que se prolonga por um grande canal, o Canal do Mar, até ao Báltico. Almoço em
restaurante local. Regresso a S. Petersburgo, passeio de barco no Rio Neva. Jantar e alojamento no hotel.

4º Dia - 20 Maio - S. PETERSBURGO / PUSHKIN / PAVLOVSK / S. PETERSBURGO
Transporte para Pushkin e visita ao Palácio de Catarina a Grande (entrada), um majestoso exemplo do barroco russo
projetado pela sua filha, a Czarina Isabel. Atravessaremos os admiráveis salões, entre os quais se destaca o Salão de
Âmbar. Passeio por entre os seus jardins. Após o almoço visitaremos o Palácio Pavlovsk e os seus jardins. Foi o último
palácio a ser mandado construir pela família Real Russa. O seu parque natural, um dos maiores da Europa, tem mais de
600ha. A colecção em exposição neste palácio foi na sua maioria adquirida por Paulo I e sua esposa durante as diversas
viagens pela Europa, muitas delas oferecidas por famílias reais europeias. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

5º Dia - 21 Maio - S. PETERSBURGO - PALÁCIO YUSUPOV
Saída para visita do Palácio Yusupov, um dos palácios mais luxuosos não pertencentes à Família Real. A família
Yusupov era uma das famílias mais ricas e poderosas da Rússia, que tinha uma colecção grandiosa de obras de famosos
pintores da Europa, como Rembrandt ou Rubens, tapeçarias e porcelanas francesas e cristais de Veneza. Depois da
Revolução Russa a maior parte da colecção foi levada para o Hermitage, mas ainda encontramos um vasto espólio
desta colecção. Seguiremos depois para visita da Catedral de St. Isaac (entrada) e da Catedral do Sangue Derramado
(entrada). Almoço durante as visitas. Regresso ao hotel. Em hora a combinar, saída para jantar com espetáculo de
folclore russo. Regresso ao hotel e alojamento.

RÚSSIA Imperial – Especial NOITES BRANCAS | 9 dias
17 a 25 Mai.| 9 dias – 8 noites | Hotéis 4* | Pensão Completa 
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Outras datas: 
9 a 15 Jun. + 20 a 26 Jun.



6º Dia - 22 Maio - S. PETERSBURGO / MOSCOVO
Em hora a combinar, saída do hotel para a estação de comboios, assistência nas formalidades de embarque e partida
no comboio rápido Sapsan, com destino a Moscovo, admirando as vastas paisagens rurais russas durante o percurso
(dependendo do horário do comboio, o almoço neste dia poderá ser pic-nic). Chegada à estação de comboios de
Moscovo e transporte até ao Hotel Radisson Slavianskaia 4* ou similar. Cocktail de boas vindas durante o processo de
check-in. Jantar no hotel e saída de novo para uma visita nocturna de Moscovo, para podermos ter uma percepção da
cidade iluminada à noite e especialmente bela nesta época do ano, incluindo subida ao Miradouro e visita do Metro,
um dos principais motivos de orgulho da capital russa. A rede de estações começou a ser construída por volta de 1930 e
conta com estações onde o mármore, mosaico e obras de realismo soviético são reis omnipresentes. Regresso ao hotel.

7º Dia - 23 Maio - MOSCOVO
Saída para visita do Kremlin, incluindo o seu imponente conjunto arquitectónico intra-muros, testemunho dos mais
marcantes e famosos acontecimentos da história Russa, sede dos poderes político e espiritual, e das suas maravilhosas
Catedrais Ortodoxas. A visita do Kremlin será completada com entrada no Museu da Armaria onde poderemos
encontrar relíquias dos antigos Czares de Moscovo, desde objectos de armas de metal e fogo e ainda armaduras que
equipavam os guerreiros russos mas também objectos de arte decorativa e de pedras preciosas e diamantes. Almoço
em restaurante local. De tarde, visita panorâmica da cidade de Moscovo. Fundada em 1147, a maior cidade da Europa
é também a capital da Rússia. Passagem pelos principais pontos da cidade, nomeadamente: Tverskaya Boulevard; as
praças Vermelha e Manege, o túmulo de Lenine (exterior), fundador da própria Federação Russa, e a Catedral do Manto
da Virgem, emblemático monumento que data ao séc.XVI, erguido em homenagem à glória militar russa. Regresso ao
hotel. Jantar e alojamento no hotel.

8º Dia - 24 Maio - MOSCOVO / SERGIEV POSAD / MOSCOVO
Saída para visita da cidade de Sergiev Posad (Zagorsk), foi a primeira cidade do “Anel de Ouro”, designação dada a um
interessante conjunto de cidades a nordeste de Moscovo, que formam um anel, ligadas entre si. Sergiev Posad é
considerada a capital espiritual da Rússia e é muitas vezes definida como o “Vaticano russo”, com o incrível Mosteiro
de São Sérgio. Almoço em restaurante local. Após as visitas, regresso a Moscovo. À noite, e para nos despedirmos
desta bela cidade faremos um jantar-cruzeiro pelo Rio Moscovo. Regresso ao hotel e alojamento.

9º Dia - 25 Maio - MOSCOVO / FRANKFURT / LISBOA
Manhã livre. A/O guia-acompanhante OASIstravel estará, como sempre, disponível para apoiar e apresentar diversas
sugestões conforme os interesses de cada passageiro. Em hora a informar, transporte privativo para almoço em
restaurante local, seguido de transporte para o aeroporto de Moscovo. Assistência nas formalidades de embarque, e
partida às 18h15 com destino a Lisboa (escala em Frankfurt das 20h40 às 21h30). Chegada a Lisboa pelas 23h30.
FIM DA VIAGEM

P/ Pessoa Base Taxas Total
Duplo 1 977 € 167 € 2 144 €
Suplem. Individual  472 €

Moscovo
Sergiev Posad
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São Petersburgo
Catedral do Sangue Derramado 

1º Dia - 17 Maio - LISBOA / FRANKFURT / S. PETERSBURGO
Partida às 07h30 em voo Lufthansa com destino a S. Petersburgo (escala em Frankfurt das 11h30 às 13h00). Chegada
pelas 16h40 a S. Petersburgo. Transporte para o Hotel Courtyard by Marriott Center West Pushkin 4* (ou similar).
Cocktail de boas-vindas durante o check-in. Jantar e alojamento no hotel.

2º Dia - 18 Maio - S. PETERSBURGO
Saída para visita guiada de dia inteiro à belíssima cidade de São Petersburgo, considerada uma das mais belas e ricas
do mundo; destaque para a Fortaleza de Pedro e Paulo (entrada) e para a sua Catedral (vista exterior), a Igreja de
Nossa Senhora ‘de Kazan’, Palácio Menshikov, e a avenida Nevsky. Almoço em restaurante local. Durante a tarde, visita
guiada ao Museu Hermitage, um dos maiores museus de arte do mundo. A sua vasta colecção, possui itens de
praticamente todas as épocas, estilos e culturas da história russa, europeia, oriental e do norte da África, distribuídas
em dez edifícios, situados ao longo do rio Neva, dos quais sete constituem por si mesmos monumentos artísticos e
históricos de grande importância. Neste conjunto, o papel principal cabe ao Palácio de Inverno, residência oficial dos
Czares até à queda da monarquia russa. Ao final da tarde regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

3º Dia - 19 Maio - S. PETERSBURGO / PETERHOF / S. PETERSBURGO
Transporte para Peterhof e visita ao Palácio de Pedro o Grande (entrada), também designado de "Versailles Russo", e
considerado Património da Humanidade pela Unesco. Mandado pelo Czar Pedro o Grande como residência de Verão,
destacamos os seus magníficos Jardins geométricos, com as suas fontes e jogos de água, repletos de estátuas,
salientando a Grande Cascata que se prolonga por um grande canal, o Canal do Mar, até ao Báltico. Almoço em
restaurante local. Regresso a S. Petersburgo, passeio de barco no Rio Neva. Jantar e alojamento no hotel.

4º Dia - 20 Maio - S. PETERSBURGO / PUSHKIN / PAVLOVSK / S. PETERSBURGO
Transporte para Pushkin e visita ao Palácio de Catarina a Grande (entrada), um majestoso exemplo do barroco russo
projetado pela sua filha, a Czarina Isabel. Atravessaremos os admiráveis salões, entre os quais se destaca o Salão de
Âmbar. Passeio por entre os seus jardins. Após o almoço visitaremos o Palácio Pavlovsk e os seus jardins. Foi o último
palácio a ser mandado construir pela família Real Russa. O seu parque natural, um dos maiores da Europa, tem mais de
600ha. A colecção em exposição neste palácio foi na sua maioria adquirida por Paulo I e sua esposa durante as diversas
viagens pela Europa, muitas delas oferecidas por famílias reais europeias. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

5º Dia - 21 Maio - S. PETERSBURGO - PALÁCIO YUSUPOV
Saída para visita do Palácio Yusupov, um dos palácios mais luxuosos não pertencentes à Família Real. A família
Yusupov era uma das famílias mais ricas e poderosas da Rússia, que tinha uma colecção grandiosa de obras de famosos
pintores da Europa, como Rembrandt ou Rubens, tapeçarias e porcelanas francesas e cristais de Veneza. Depois da
Revolução Russa a maior parte da colecção foi levada para o Hermitage, mas ainda encontramos um vasto espólio
desta colecção. Seguiremos depois para visita da Catedral de St. Isaac (entrada) e da Catedral do Sangue Derramado
(entrada). Almoço durante as visitas. Regresso ao hotel. Em hora a combinar, saída para jantar com espetáculo de
folclore russo. Regresso ao hotel e alojamento.

RÚSSIA Imperial – Especial NOITES BRANCAS | 9 dias
17 a 25 Mai.| 9 dias – 8 noites | Hotéis 4* | Pensão Completa 
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Outras datas: 
9 a 15 Jun. + 20 a 26 Jun.
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Darjeeling

6º Dia - 23 Maio - DARJEELING
Bem cedo, saída até ao monte Tiger Hill onde teremos oportunidade de admirar o espectacular nascer do sol sobre os
Himalaias (sujeito às condições atmosféricas). Especialmente conhecida pela sua beleza paisagística e pelo sorriso das
suas gentes, Darjeeling está intimamente relacionada com as suas montanhas envolventes; e é quando o sol nasce e se
começa a reflectir nas neves dos montes envolventes (Evareste, Kabru, Kanchenjunga, Jannu e outros) que mais se sente
essa envolvência entre a cidade e a paisagem. No regresso ao hotel, visita do Mosteiro Ghoom, o mais sagrado mosteiro
de Darjeeling. Chegada ao hotel, pequeno-almoço, e saída de novo até à estação de caminhos-de-ferro para embarcar
num dos mais antigos comboios da Índia: o Darjeeling Himalayan Railway. Pela sua importância na história da Índia,
este comboio foi considerado Património da Humanidade pela UNESCO. Após 45 minutos de viagem, chegamos à
estação de Ghoom, a 2.258m de altitude, sendo a estação de comboios mais elevada da Índia. Almoço em restaurante
local. Durante a tarde, visita a um Centro Comunitário Tibetano, onde refugiados do Tibete se instalaram com as suas
famílias, vivendo da produção de artigos em lã, tapeçarias e artesanato. Em seguida, visitaremos o Mosteiro Bhutia
Basti, construído pelo povo Bhutia, vindo do Tibete. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

7º Dia - 24 Maio - DARJEELING / GANGTOK
Saída de Darjeeling para Gangtok. Suspensa nas escarpas da montanha, a 1700m de altitude, Gangtok, a maior cidade
Siquim, é uma cidade que parece ter saído de um livro de contos de fadas. Hoje em dia, apesar do reino Siquim ter sido
incorporado na Índia, a cidade continua a respirar um ambiente real, destacando-se o antigo palácio real Chogyal Durbar
e as capelas reais de Tsuklalhang. Chegada a Gangtok, instalação no hotel e almoço. Durante a tarde, visita de Gangtok e
dos seus principais monumentos, começando pelo Mosteiro Enchey, pertencente à Ordem de Nyingmapa. De seguida,
visita ao Instituto de Tibetologia Namgyal, onde se encontra uma vasta colecção de raros manuscritos, ícons budistas e
outras obras de arte; e o Chorten Do Drul, considerada a estupa mais importante de Siquim. Regresso ao Hotel Elgin
Nor-Khill, jantar e alojamento.

8º Dia - 25 Maio - GANGTOK
Saída para visita ao Mosteiro de Rumtek, sede de uma Ordem do Budismo Tibetano denominada Kargyudpa, desenhado
como replica do mosteiro de Tolung, no Tibete. Os frescos das suas paredes foram recuperados em 1960, devolvendo o
colorido da decoração inicial. Aqui se ensinam os princípios budistas e a cultura e língua tibetanas. Regresso a Gangtok,
almoço e visita do Centro de Artesanato de Sikkim, também conhecido como Instituto do Governo para a Indústria do
Algodão, criado com a intenção de desenvolver e difundir o artesanato local. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

9º Dia - 26 Maio - GANGTOK / KALIMPONG
Saída de Gangtok em direcção a Kalimpong, que atrai pelo movimento dos seus mercados e vendedores que contrastam
com a tranquilidade da paisagem envolvente. Almoço no hotel à chegada. Durante a tarde, visita aos viveiros de flores
característicos da cidade. Kalimpong tem um clima temperado ao longo de todo o ano, sem grande impacto das
monções, pelo que tem as características climáticas ideais para o cultivo de flores e plantas; e daí a abundância de
viveiros de flores que encontramos nesta região. Antes de regressar ao hotel, visita ainda de um mosteiro budista e de
uma igreja local. Jantar e alojamento no Hotel The Elgin Silver Oaks.

34

18 Mai. a 2 Jun. 

Amritsar
Templo Dourado

| 16 dias – 14 noites | Hotéis 4*/5* | Pensão Completa 
ÍNDIA SIKH, SIQUIM & BUTÃO
1º Dia - 18 Maio - LISBOA / DUBAI / DELHI
Formalidades de embarque e saída às 21h15 em voo regular da Emirates com destino a Delhi (com escala no Dubai das
08h05 às 10h00). Noite e refeições a bordo.

2º Dia - 19 Maio - DELHI
Chegada a Delhi pelas 14h45. Assistência e boas-vindas Mouli (ritual de entrega de uma fita de algodão laranja,
considerada sagrada, que simboliza as boas-vindas e desejos de boa estadia) e transporte até ao hotel. À chegada ao
hotel seremos recebidos com a tradicional hospitalidade indiana que considera qualquer visitante como uma bênção,
colocando-nos a tradicional “tikka” (sinal avermelhado) na testa. Jantar e alojamento no Hotel Pride Plaza.

3º Dia - 20 Maio - DELHI / AMRITSAR
Transporte até à estação de comboios de Delhi para embarcar pelas 07h20, no comboio Swarna Shatabdi com destino
a Amritsar, chegada pelas 13h45, onde teremos transporte imediato até ao hotel. Localizada no estado de Punjab, a
cidade de Amritsar é uma das cidades mais antigas e fascinantes da Índia, e um dos principais centros de peregrinação
no país, especialmente para a etnia Sikh. O local mais emblemático da cidade é o Templo Dourado, ao qual se dirigem
Sikhs de todo o mundo para prestar a sua homenagem ao Guru Granth Sahib e para se banharem na Amrit Saras Kund
(Piscina da Purificação) como símbolo de purificação espiritual. Após almoço e instalação nos quartos, saída do centro
da cidade até Wagah, a única fronteira aberta entre a Índia e o Paquistão, que se localiza a cerca de 36km de Amritsar.
Aqui se realiza diariamente uma tradicional cerimónia de render da guarda, com militares de ambas as nacionalidades
baixando as suas bandeiras ao pôr-do-sol. Regresso ao hotel para jantar. Após o jantar, visita do Templo Dourado para
assistir às cerimónias nocturnas “Palki Sahib”, quando o Guru Granth Sahib é transportado num palanquim de ouro e
prata até ao altar principal. Estas cerimónias são sempre acompanhadas por centenas, ou mesmo milhares, de fiéis que
assistem à procissão em volta do Templo Dourado. Regresso ao hotel e alojamento no Hotel Holiday Inn Amritsar.

4º Dia - 21 Maio - AMRITSAR / DELHI
Início da visita da cidade de Amritsar pelo seu principal monumento: o Templo Dourado, principal local de
peregrinação sikh, onde os seus fiéis tentam vir banhar-se nas suas águas sagradas, pelo menos uma vez na vida. A sua
decoração em verdadeiras folhas de ouro, brilham e reflectem o sol nas tranquilas águas do seu lago envolvente. Mas
não são apenas os sikhs que aqui vêm em peregrinação; também os hindus vêm aqui rezar a Harmandir Sahib. De
seguida, visita ao jardim onde se encontra o monumento de Jallianwala Bagh. Regresso ao hotel e após o almoço,
transporte para o aeroporto e partida às 15h25 com destino a Delhi. Chegada pelas 16h35 e transporte até ao hotel.
Jantar e alojamento no Hotel Pride Plaza.

5º Dia - 22 Maio - DELHI / BAGDOGRA / DARJEELING
Transporte até ao aeroporto de Delhi para partida às 11h20 com destino a Bagdogra. Chegada pelas 13h10, e
transporte até Darjeeling. Almoço durante o percurso. Muitas vezes denominada de “Rainha dos Himalaias”,
Darjeeling apresenta-nos paisagens únicas sobre as montanhas envolventes. A cadeia de Kanchenjunga, geralmente
coberta de gelo durante a noite, reflecte ao amanhecer inesquecíveis tons dourados. À chegada a Darjeeling, jantar e
alojamento no Hotel The Elgin.
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Darjeeling

6º Dia - 23 Maio - DARJEELING
Bem cedo, saída até ao monte Tiger Hill onde teremos oportunidade de admirar o espectacular nascer do sol sobre os
Himalaias (sujeito às condições atmosféricas). Especialmente conhecida pela sua beleza paisagística e pelo sorriso das
suas gentes, Darjeeling está intimamente relacionada com as suas montanhas envolventes; e é quando o sol nasce e se
começa a reflectir nas neves dos montes envolventes (Evareste, Kabru, Kanchenjunga, Jannu e outros) que mais se sente
essa envolvência entre a cidade e a paisagem. No regresso ao hotel, visita do Mosteiro Ghoom, o mais sagrado mosteiro
de Darjeeling. Chegada ao hotel, pequeno-almoço, e saída de novo até à estação de caminhos-de-ferro para embarcar
num dos mais antigos comboios da Índia: o Darjeeling Himalayan Railway. Pela sua importância na história da Índia,
este comboio foi considerado Património da Humanidade pela UNESCO. Após 45 minutos de viagem, chegamos à
estação de Ghoom, a 2.258m de altitude, sendo a estação de comboios mais elevada da Índia. Almoço em restaurante
local. Durante a tarde, visita a um Centro Comunitário Tibetano, onde refugiados do Tibete se instalaram com as suas
famílias, vivendo da produção de artigos em lã, tapeçarias e artesanato. Em seguida, visitaremos o Mosteiro Bhutia
Basti, construído pelo povo Bhutia, vindo do Tibete. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

7º Dia - 24 Maio - DARJEELING / GANGTOK
Saída de Darjeeling para Gangtok. Suspensa nas escarpas da montanha, a 1700m de altitude, Gangtok, a maior cidade
Siquim, é uma cidade que parece ter saído de um livro de contos de fadas. Hoje em dia, apesar do reino Siquim ter sido
incorporado na Índia, a cidade continua a respirar um ambiente real, destacando-se o antigo palácio real Chogyal Durbar
e as capelas reais de Tsuklalhang. Chegada a Gangtok, instalação no hotel e almoço. Durante a tarde, visita de Gangtok e
dos seus principais monumentos, começando pelo Mosteiro Enchey, pertencente à Ordem de Nyingmapa. De seguida,
visita ao Instituto de Tibetologia Namgyal, onde se encontra uma vasta colecção de raros manuscritos, ícons budistas e
outras obras de arte; e o Chorten Do Drul, considerada a estupa mais importante de Siquim. Regresso ao Hotel Elgin
Nor-Khill, jantar e alojamento.

8º Dia - 25 Maio - GANGTOK
Saída para visita ao Mosteiro de Rumtek, sede de uma Ordem do Budismo Tibetano denominada Kargyudpa, desenhado
como replica do mosteiro de Tolung, no Tibete. Os frescos das suas paredes foram recuperados em 1960, devolvendo o
colorido da decoração inicial. Aqui se ensinam os princípios budistas e a cultura e língua tibetanas. Regresso a Gangtok,
almoço e visita do Centro de Artesanato de Sikkim, também conhecido como Instituto do Governo para a Indústria do
Algodão, criado com a intenção de desenvolver e difundir o artesanato local. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

9º Dia - 26 Maio - GANGTOK / KALIMPONG
Saída de Gangtok em direcção a Kalimpong, que atrai pelo movimento dos seus mercados e vendedores que contrastam
com a tranquilidade da paisagem envolvente. Almoço no hotel à chegada. Durante a tarde, visita aos viveiros de flores
característicos da cidade. Kalimpong tem um clima temperado ao longo de todo o ano, sem grande impacto das
monções, pelo que tem as características climáticas ideais para o cultivo de flores e plantas; e daí a abundância de
viveiros de flores que encontramos nesta região. Antes de regressar ao hotel, visita ainda de um mosteiro budista e de
uma igreja local. Jantar e alojamento no Hotel The Elgin Silver Oaks.
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18 Mai. a 2 Jun. 

Amritsar
Templo Dourado

| 16 dias – 14 noites | Hotéis 4*/5* | Pensão Completa 
ÍNDIA SIKH, SIQUIM & BUTÃO
1º Dia - 18 Maio - LISBOA / DUBAI / DELHI
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colocando-nos a tradicional “tikka” (sinal avermelhado) na testa. Jantar e alojamento no Hotel Pride Plaza.

3º Dia - 20 Maio - DELHI / AMRITSAR
Transporte até à estação de comboios de Delhi para embarcar pelas 07h20, no comboio Swarna Shatabdi com destino
a Amritsar, chegada pelas 13h45, onde teremos transporte imediato até ao hotel. Localizada no estado de Punjab, a
cidade de Amritsar é uma das cidades mais antigas e fascinantes da Índia, e um dos principais centros de peregrinação
no país, especialmente para a etnia Sikh. O local mais emblemático da cidade é o Templo Dourado, ao qual se dirigem
Sikhs de todo o mundo para prestar a sua homenagem ao Guru Granth Sahib e para se banharem na Amrit Saras Kund
(Piscina da Purificação) como símbolo de purificação espiritual. Após almoço e instalação nos quartos, saída do centro
da cidade até Wagah, a única fronteira aberta entre a Índia e o Paquistão, que se localiza a cerca de 36km de Amritsar.
Aqui se realiza diariamente uma tradicional cerimónia de render da guarda, com militares de ambas as nacionalidades
baixando as suas bandeiras ao pôr-do-sol. Regresso ao hotel para jantar. Após o jantar, visita do Templo Dourado para
assistir às cerimónias nocturnas “Palki Sahib”, quando o Guru Granth Sahib é transportado num palanquim de ouro e
prata até ao altar principal. Estas cerimónias são sempre acompanhadas por centenas, ou mesmo milhares, de fiéis que
assistem à procissão em volta do Templo Dourado. Regresso ao hotel e alojamento no Hotel Holiday Inn Amritsar.

4º Dia - 21 Maio - AMRITSAR / DELHI
Início da visita da cidade de Amritsar pelo seu principal monumento: o Templo Dourado, principal local de
peregrinação sikh, onde os seus fiéis tentam vir banhar-se nas suas águas sagradas, pelo menos uma vez na vida. A sua
decoração em verdadeiras folhas de ouro, brilham e reflectem o sol nas tranquilas águas do seu lago envolvente. Mas
não são apenas os sikhs que aqui vêm em peregrinação; também os hindus vêm aqui rezar a Harmandir Sahib. De
seguida, visita ao jardim onde se encontra o monumento de Jallianwala Bagh. Regresso ao hotel e após o almoço,
transporte para o aeroporto e partida às 15h25 com destino a Delhi. Chegada pelas 16h35 e transporte até ao hotel.
Jantar e alojamento no Hotel Pride Plaza.

5º Dia - 22 Maio - DELHI / BAGDOGRA / DARJEELING
Transporte até ao aeroporto de Delhi para partida às 11h20 com destino a Bagdogra. Chegada pelas 13h10, e
transporte até Darjeeling. Almoço durante o percurso. Muitas vezes denominada de “Rainha dos Himalaias”,
Darjeeling apresenta-nos paisagens únicas sobre as montanhas envolventes. A cadeia de Kanchenjunga, geralmente
coberta de gelo durante a noite, reflecte ao amanhecer inesquecíveis tons dourados. À chegada a Darjeeling, jantar e
alojamento no Hotel The Elgin.
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Butao – Paro
MosteirtoTaktsang

10º Dia - 27 Maio - KALIMPONG (Índia) / PHUNTSHOLING (Butão)
Partida de Kalimpong com destino a Phuntsholing, com almoço durante o percurso. Passagem das formalidades
alfandegárias da Índia para o Butão, e instalação no hotel à chegada. Phuntsholing é uma fascinante mistura entre o
Butão e a Índia, numa mescla de línguas, produtos, costumes e tradições. Caso o tempo o permita, à chegada a
Phuntsholing visita do templo Zangtho Pelri, pequeno templo construído no centro da cidade e rodeado de jardins. À
noite, poderá caminhar um pouco pelo bazar da cidade, onde geralmente se encontram os mesmos produtos dos
restantes mercados no Butão, mas ligeiramente mais económicos. Jantar e alojamento no Hotel Druk.

11º Dia - 28 Maio - PHUNTSHOLING / THIMPU
Partida de Phuntsholing para Thimpu, visitando durante o percurso o belo Mosteiro Kharbandi Gompa, envolto em
jardins verdejantes e com uma fantástica vista panorâmica sobre Phuntsholing. Durante o percurso, poderemos ainda
admirar a paisagem sobre a planície de Brahmaputra e o rio Toorsa, e passaremos pela barragem de Chukha, o mais
antigo e principal grande projecto de energia eléctrica do Butão, bem como pela pequena localidade de Chimakothi.
Almoço durante o percurso. Chegada a Thimpu e visita do mosteiro-fortaleza medieval de Tashichho Dzong, onde se
encontram a maioria dos departamentos governamentais, ministérios, secretariado real, serviços religiosos e a Sala do
Trono Real. É igualmente a residência de Verão do Je Khenpo, o chefe supremo da religião budista do Butão. A fortaleza
foi inicialmente construída em 1641 e reconstruída em 1960 pelo Rei Jigme Dorji Wangchuck. Dado que os serviços
governamentais e religiosos ainda estão em actividade, a visita está sujeita a reconfirmação próximo da data da viagem.
Antes de regressarmos ao hotel, visita ainda do Memorial Nacional mandado construir em 1974 pelo 3º rei do Butão,
Jigme Dorji Wangchuk, como marco em honra da paz e prosperidade mundial. Após a sua morte, para além desse
objectivo inicial, passou também a ser um memorial do ultimo rei do Butão.Jantar e alojamento no Hotel Druk.

12º Dia - 29 Maio - THIMPU / PUNAKHA
Saída de Thimpu em direcção a Punakha, visitando durante o percurso o palácio Simtokha Dzong, construído em 1627,
onde está instalado o Instituto dos Estudos da Língua e da Cultura. À chegada a Punakha, almoço em restaurante local e
visita do Palácio de Punhakha (Punakha Dzong), construído em 1637 como centro religioso e administrativo da região.
Destruído ao longo dos séculos por quarto violentos incêndios e um sismo, o palácio foi recentemente reconstruído pelo
actual monarca. Estrategicamente localizado na confluência dos rios Pho Chu e Mo Chu, esta antiga fortaleza é a
residência de Inverno dos principais representantes religiosos e centro dos serviços administrativos da região de
Punhaka. Visita ainda do templo Chimmi Lhakhang, dedicado ao “Divino Louco”, um excêntrico monge do séc.XVI, que
ficou conhecido pelas suas loucas histórias. Instalação no hotel, jantar e alojamento no Hotel RKPO.

13º Dia - 30 Maio - PUNAKHA / THIMPU / PARO
Saída em direcção a Thimpu onde iremos visitar a Biblioteca National, que alberga uma extensa colecção de literatura
budista, alguns exemplares com centenas de anos, e o Instituto Zorig Chusum, uma escola de pintura onde é ministrado
um curso de 6 anos sobre as 13 artes tradicionais e artesanato do Butão. Visita exterior do Instituto Nacional de
Medicina Tradicional. Após o almoço, continuação da viagem até Paro onde começaremos por visitar o Museu Nacional
ou Ta Dzong, com uma vasta colecção de arte budista, artefactos, armas e selos. De seguida, visita a uma Tradicional
Quinta Butanesa, onde ficaremos a conhecer um pouco mais sobre o povo local. Jantar e alojamento no Hotel Naksel.
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alfandegárias da Índia para o Butão, e instalação no hotel à chegada. Phuntsholing é uma fascinante mistura entre o
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restantes mercados no Butão, mas ligeiramente mais económicos. Jantar e alojamento no Hotel Druk.
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admirar a paisagem sobre a planície de Brahmaputra e o rio Toorsa, e passaremos pela barragem de Chukha, o mais
antigo e principal grande projecto de energia eléctrica do Butão, bem como pela pequena localidade de Chimakothi.
Almoço durante o percurso. Chegada a Thimpu e visita do mosteiro-fortaleza medieval de Tashichho Dzong, onde se
encontram a maioria dos departamentos governamentais, ministérios, secretariado real, serviços religiosos e a Sala do
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governamentais e religiosos ainda estão em actividade, a visita está sujeita a reconfirmação próximo da data da viagem.
Antes de regressarmos ao hotel, visita ainda do Memorial Nacional mandado construir em 1974 pelo 3º rei do Butão,
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um curso de 6 anos sobre as 13 artes tradicionais e artesanato do Butão. Visita exterior do Instituto Nacional de
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39

P/ Pessoa Base Taxas Total
Duplo 1 163 € 133 € 1 296 €
Suplem. Individual  336 €

Barcelona
Casa Batló

31 Mai. a 5 Jun. | 6 dias – 5 noites | Hotéis 4* | Pensão Completa 
De BARCELONA a VALÊNCIA pela Costa

1º Dia - 31 Maio - LISBOA (ou PORTO) / MONSERRAT / BARCELONA
Partida de Lisboa às 09h10 (ou às 7h00 do Porto) em voo da TAP com destino a Barcelona. Chegada pelas 12h00 a
Barcelona e transporte para almoço. Visita de Monserrat, começando pelo Mosteiro Beneditino construído perto da
gruta onde tinha sido encontrada a imagem da Nossa Senhora de Monte Serrado (La Moreneta). Ao final da tarde
alojamento e jantar no Hotel 4*.

2º Dia - 1 Junho - BARCELONA
Dia dedicado a Barcelona, com destaque para a Catedral (entrada). Continuação para visita da Casa Milá (entrada),
também conhecida como La Pedrera, passagem em frente à Casa Batló (exterior). Continuação para visita do Pueblo
Español (entrada), um museu ao ar livre onde as pessoas podem viajar por toda a Espanha sem sair de Barcelona, criando
um país num só jardim. Almoço durante as visitas. Regresso ao hotel, para jantar e alojamento.

3º Dia - 2 Junho - BARCELONA / FIGUERES / BARCELONA
Em hora a informar, saída para visita do Museu Dali em Figueres, especialmente dedicado a Salvador Dali. Tudo o que está
no interior do museu foi pensado pelo próprio artista que, inclusive, fez obras especiais para a instituição. Almoço durante
as visitas. Regresso a Barcelona, jantar e alojamento no hotel.

4º Dia - 3 Junho - BARCELONA / MARINA D’OR
Saída em direcção a Marina D’Or. Instalação no Hotel Grand Duque 4* ou Hotel Marina D’Or 4* em regime de pensão
completa. Restante dia livre na estância Marina d’Or para podermos usufruir das condições do hotel, do spa e da praia.

5º Dia - 4 Junho - MARINA D’OR / VALENCIA
Saída em direcção a Valência. Visita da cidade de Valência. Um centro histórico agradável, uma pitada de modernidade,
quilómetros de praias, boa comida e muita diversão. Destaque para a sua Catedral e passagem ainda pela Lonja de la
Seda, antiga bolsa de comércio da cidade, onde as sedas do Oriente eram negociados. Após o almoço, visita do Museu
Fallero, que está ligado a um dos festivais mais impressionantes de Valência, as Fallas, que acontece todos os anos em
Março. Seguindo para a visita ao Museu de la Cerâmica. Jantar e alojamento no hotel 4*.

6º Dia - 5 Junho - VALÊNCIA / LISBOA (ou PORTO)
Saída para visita da Cidade das Artes e das Ciências, um complexo único dedicado à divulgação científica e cultural,
composto por cinco elementos principais: o Hemisfèric (cinema IMAX e projeções digitais), o Museu de Ciências Príncipe
Felipe (um centro inovador da ciência interativa), o Oceanográfic (o maior aquário da Europa com mais de 500 espécies
marinhas), o Palau de les Arts Reina Sofía (que cuida do programa operístico) e o Umbracle. Almoço. Pelas 18h00
transporte privativo para o aeroporto de Valência, formalidades de embarque e partida em voo TAP às 21h35 com destino
a Lisboa. Chegada a Lisboa pelas 22h10, ou continuação até ao aeroporto do Porto.
FIM DA VIAGEM
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P/ Pessoa Base Taxas Total
Duplo 4 195 € 395 € 4 590 €
Suplem. Individual  1 176 €

Delhi
Templo de Akshardham

14º Dia - 31 Maio - PARO
Esta manhã visitaremos o mágico mosteiro de Taktsang, conhecido como o “Ninho do Tigre” por se acreditar que o
Guru Rinpoche, fundador da forma butanesa de budismo, chegou aqui montado num tigre e meditou neste local,
convertendo toda a população do vale. Taktsang é um dos principais locais sagrados de peregrinação nos Himalaias e o
maior ícon do Butão. O mosteiro está edificado numa escarpa granítica com cerca de 600m de altura sobre o vale. A
estrutura principal foi bastante danificada por um fogo em 1998 mas após um longo período de restauro, o complexo foi
completamente acabado. Para chegar ao pequeno templo rodeado de bandeiras, subimos um caminho rodeado de
floresta de carvalhos e pinheiros. Com uma caminhada adicional, alcançamos a cafetaria da qual se pode admirar uma
magnífica vista sobre os templos. O acesso ao mosteiro de Taktsang é feito através de um estreito caminho subindo a
colina, que demora cerca de 3 horas a subir e cerca de 2h30m. a descer, pelo que as visitas de hoje terão 2 opções de
acordo com a condição física e a vontade de caminhar de cada passageiro. Quem não queira efectuar toda a subida até
ao “Ninho do Tigre”, poderá ir apenas até ao local de onde se pode fotografar o mosteiro e visitar o famoso templo
Kyichu Lhakhang, do séc.VII. O almoço será em Paro ou na cafetaria do topo de Taktsang, conforme o programa de
visitas que cada passageiro tenha optado para este dia. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

15º Dia - 1 Junho - PARO / DELHI
Pequeno-almoço ligeiro bem cedo no hotel (ou pequeno-almoço pic-nic) e saída do hotel em direcção ao Aeroporto de
Paro e partida às 07h40 em voo com destino a Delhi. Chegada a Delhi pelas 10h55 e transporte para o local onde será
servido o almoço. Durante a tarde, visita ao Templo de Akshardham, o maior templo hindu do mundo, com 96 metros
de largura, 109 de comprimento e 43 metros de altura, construído em mármore branco e rosa, nas margens do rio
Yamuna, na zona Este da cidade. Totalmente coberto com baixos-relevos de temas relacionados com a história da Índia
e a religião hindu, Akshardham não é apenas um templo, mas um grande complexo de templos, com áreas dedicadas à
educação, entretenimento e cultura. No final da visita, regresso ao hotel, jantar e alojamento.

16º Dia - 2 Junho - DELHI / DUBAI / LISBOA
Em hora a informar transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida de Delhi às 11h00 no voo
Emirates com destino a Lisboa (escala no Dubai das 13h00 às 14h25). Chegada às 19h40 ao Aeroporto Internacional de
Lisboa.
FIM DA VIAGEM
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P/ Pessoa Base Taxas Total
Duplo 1 163 € 133 € 1 296 €
Suplem. Individual  336 €

Barcelona
Casa Batló

31 Mai. a 5 Jun. | 6 dias – 5 noites | Hotéis 4* | Pensão Completa 
De BARCELONA a VALÊNCIA pela Costa

1º Dia - 31 Maio - LISBOA (ou PORTO) / MONSERRAT / BARCELONA
Partida de Lisboa às 09h10 (ou às 7h00 do Porto) em voo da TAP com destino a Barcelona. Chegada pelas 12h00 a
Barcelona e transporte para almoço. Visita de Monserrat, começando pelo Mosteiro Beneditino construído perto da
gruta onde tinha sido encontrada a imagem da Nossa Senhora de Monte Serrado (La Moreneta). Ao final da tarde
alojamento e jantar no Hotel 4*.

2º Dia - 1 Junho - BARCELONA
Dia dedicado a Barcelona, com destaque para a Catedral (entrada). Continuação para visita da Casa Milá (entrada),
também conhecida como La Pedrera, passagem em frente à Casa Batló (exterior). Continuação para visita do Pueblo
Español (entrada), um museu ao ar livre onde as pessoas podem viajar por toda a Espanha sem sair de Barcelona, criando
um país num só jardim. Almoço durante as visitas. Regresso ao hotel, para jantar e alojamento.

3º Dia - 2 Junho - BARCELONA / FIGUERES / BARCELONA
Em hora a informar, saída para visita do Museu Dali em Figueres, especialmente dedicado a Salvador Dali. Tudo o que está
no interior do museu foi pensado pelo próprio artista que, inclusive, fez obras especiais para a instituição. Almoço durante
as visitas. Regresso a Barcelona, jantar e alojamento no hotel.

4º Dia - 3 Junho - BARCELONA / MARINA D’OR
Saída em direcção a Marina D’Or. Instalação no Hotel Grand Duque 4* ou Hotel Marina D’Or 4* em regime de pensão
completa. Restante dia livre na estância Marina d’Or para podermos usufruir das condições do hotel, do spa e da praia.

5º Dia - 4 Junho - MARINA D’OR / VALENCIA
Saída em direcção a Valência. Visita da cidade de Valência. Um centro histórico agradável, uma pitada de modernidade,
quilómetros de praias, boa comida e muita diversão. Destaque para a sua Catedral e passagem ainda pela Lonja de la
Seda, antiga bolsa de comércio da cidade, onde as sedas do Oriente eram negociados. Após o almoço, visita do Museu
Fallero, que está ligado a um dos festivais mais impressionantes de Valência, as Fallas, que acontece todos os anos em
Março. Seguindo para a visita ao Museu de la Cerâmica. Jantar e alojamento no hotel 4*.

6º Dia - 5 Junho - VALÊNCIA / LISBOA (ou PORTO)
Saída para visita da Cidade das Artes e das Ciências, um complexo único dedicado à divulgação científica e cultural,
composto por cinco elementos principais: o Hemisfèric (cinema IMAX e projeções digitais), o Museu de Ciências Príncipe
Felipe (um centro inovador da ciência interativa), o Oceanográfic (o maior aquário da Europa com mais de 500 espécies
marinhas), o Palau de les Arts Reina Sofía (que cuida do programa operístico) e o Umbracle. Almoço. Pelas 18h00
transporte privativo para o aeroporto de Valência, formalidades de embarque e partida em voo TAP às 21h35 com destino
a Lisboa. Chegada a Lisboa pelas 22h10, ou continuação até ao aeroporto do Porto.
FIM DA VIAGEM
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P/ Pessoa Base Taxas Total
Duplo 4 195 € 395 € 4 590 €
Suplem. Individual  1 176 €

Delhi
Templo de Akshardham

14º Dia - 31 Maio - PARO
Esta manhã visitaremos o mágico mosteiro de Taktsang, conhecido como o “Ninho do Tigre” por se acreditar que o
Guru Rinpoche, fundador da forma butanesa de budismo, chegou aqui montado num tigre e meditou neste local,
convertendo toda a população do vale. Taktsang é um dos principais locais sagrados de peregrinação nos Himalaias e o
maior ícon do Butão. O mosteiro está edificado numa escarpa granítica com cerca de 600m de altura sobre o vale. A
estrutura principal foi bastante danificada por um fogo em 1998 mas após um longo período de restauro, o complexo foi
completamente acabado. Para chegar ao pequeno templo rodeado de bandeiras, subimos um caminho rodeado de
floresta de carvalhos e pinheiros. Com uma caminhada adicional, alcançamos a cafetaria da qual se pode admirar uma
magnífica vista sobre os templos. O acesso ao mosteiro de Taktsang é feito através de um estreito caminho subindo a
colina, que demora cerca de 3 horas a subir e cerca de 2h30m. a descer, pelo que as visitas de hoje terão 2 opções de
acordo com a condição física e a vontade de caminhar de cada passageiro. Quem não queira efectuar toda a subida até
ao “Ninho do Tigre”, poderá ir apenas até ao local de onde se pode fotografar o mosteiro e visitar o famoso templo
Kyichu Lhakhang, do séc.VII. O almoço será em Paro ou na cafetaria do topo de Taktsang, conforme o programa de
visitas que cada passageiro tenha optado para este dia. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

15º Dia - 1 Junho - PARO / DELHI
Pequeno-almoço ligeiro bem cedo no hotel (ou pequeno-almoço pic-nic) e saída do hotel em direcção ao Aeroporto de
Paro e partida às 07h40 em voo com destino a Delhi. Chegada a Delhi pelas 10h55 e transporte para o local onde será
servido o almoço. Durante a tarde, visita ao Templo de Akshardham, o maior templo hindu do mundo, com 96 metros
de largura, 109 de comprimento e 43 metros de altura, construído em mármore branco e rosa, nas margens do rio
Yamuna, na zona Este da cidade. Totalmente coberto com baixos-relevos de temas relacionados com a história da Índia
e a religião hindu, Akshardham não é apenas um templo, mas um grande complexo de templos, com áreas dedicadas à
educação, entretenimento e cultura. No final da visita, regresso ao hotel, jantar e alojamento.

16º Dia - 2 Junho - DELHI / DUBAI / LISBOA
Em hora a informar transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida de Delhi às 11h00 no voo
Emirates com destino a Lisboa (escala no Dubai das 13h00 às 14h25). Chegada às 19h40 ao Aeroporto Internacional de
Lisboa.
FIM DA VIAGEM



14º Dia - 17 Junho - HAMBURGO / BERLIM
Partida em direcção a Berlim. Após o almoço, visita da cidade de Berlim, cidade moderna e repleta de heranças
históricas, culturais e políticas. Destaque para Alexanderplatz, uma praça bem grande e movimentada, e onde se
encontra a Torre - Berliner Fernsehturm, uma das construções mais altas da Europa; o Portão de Brandenburgo,
símbolo da reunificação alemã; Reichstag, o prédio que abriga o parlamento alemão (exterior); o Memorial do
Holocausto. Ao final da tarde, alojamento no Relexa Hotel Stuttgarter Hof 4*. Jantar em restaurante local e alojamento.

15º Dia - 18 Junho - BERLIM / LISBOA
Manhã livre para actividades de caracter pessoal. Em hora a combinar, transporte privativo para o aeroporto de Berlim,
formalidades de embarque e partida às 14h25 em voo directo TAP com destino a Lisboa. Chegada a Lisboa pelas 17h00.
FIM DA VIAGEM

Camarote P/ Pessoa Base Taxas Total mês*

Duplo Interior Cat. Bella 2 091 € 369 € 2 460 € 410 €

Duplo Interior Cat. Fantástica 2 163 € 369 € 2 532 € 422 €

Duplo Varandar Cat. Bella 2 619 € 369 € 2 988 € 498 €

Duplo Varanda Cat. Fantástica 3 171 € 369 € 3 540 € 590 €

3ª pessoa adulta

Suplem. Individual Interior Cat. Bella 142 €

Suplem. Indiv. Interior Cat. Fantástica 154 €

Suplem. Indiv. Varanda Cat. Bella 224 €
*  Exempl o de pagamento em 6  me n s a l i d a d e s  de 29 M ar .19 a 30 Ago. ’ 19,  par a r e s e r v a s  a t é  2 9  M a r . ' 1 9 .   V i de pág.3.

1 344 €

852 €

A confirmar

924 €

Noruega
Cabo Norte

41

Dia Porto Chegada Partida

10º Dia - 13 Jun. Honningsvag &
Tromso – Noruega 

------
13h00

02h00
21h00

11º Dia - 14 Jun. Navegação ------ ------

12º Dia - 15 Jun. Alesund - Noruega 10h00 17h00

13º Dia - 16 Jun. Navegação ------ ------

14º Dia - 17 Jun. Hamburgo - Alemanha 07h00

1º Dia - 4 Junho - LISBOA / HAMBURGO / BREMEN
Partida às 08h20 em voo regular TAP com destino a Hamburgo. Chegada pelas 12h35 e transporte privativo para
almoço. Visita da cidade de Hamburgo que para além da porta marítima da Alemanha para o mundo, é também palco
das mais diversas atracções: o Mercado de Peixe que atrai dezenas de milhares de pessoas aos domingos, uma das
melhores e mais espetaculares salas de concertos do mundo, sem falar dos musicais, das compras, dos bairros
boémios, dos lagos e canais que cortam uma das cidades mais belas e verdes do país. Em hora a combinar, saída em
direcção a Bremen. Jantar em restaurante local e alojamento no Hotel Best Western Zur Post 4*.

2º Dia - 5 Junho - BREMEN / WORPSWEDE / OSTERHOLZ / BREMEN
Em hora a combinar, saída para visita a pé da cidade de Bremen destacando a Igreja St. Petri, Bottcherstrasse e a
Câmara Municipal. Famosa pela história “Os Músicos de Bremen” dos irmãos Grimm, a cidade conta com diversas
atrações, tais como os museus Überseemuseum e Universum, o prédio da Câmara Municipal e a estátua de Roland -
Património Mundial pela UNESCO, assim como o seu porto à beira do rio Weser. Após o almoço, saída para a Vila de
Worpswede, passeio a pé nesta localidade especialmente conhecida por acolher diversos artistas da região, seguido
de passeio de barco de Worpsede até Osterholz. Regresso a Bremen, jantar e alojamento.

3º Dia - 6 Junho - BREMEN / HAMBURGO
Saída de Bremen em direcção a Hamburgo para visita da cidade incluindo a Igreja de São Miguel e passagem pelo
“túnel do Rio Elbe”, a primeira ligação subterrânea construída na Europa por debaixo de um rio, e por isso mesmo
parte da história da cidade. Almoço em restaurante local ou a bordo, dependendo da hora que venha a ser aberto o
embarque. Início do cruzeiro a bordo do navio MSC PREZIOSA, em regime de PENSÃO COMPLETA:

Cruzeiro FIORDES & CABO NORTE - Especial Sol da Meia Noite
4 a 18 Jun.| 15 dias - 14 noites | Hotéis 4* | MSC PREZIOSA | Pensão Completa 

40

Dia Porto Chegada Partida

3º Dia - 6 Jun. Hamburgo - Alemanha ------- 21h00

4º Dia - 7 Jun. Navegação ------- ------

5º Dia - 8 Jun. Flaam - Noruega 09h00 19h00

6º Dia - 9 Jun. Molde - Noruega 13h00 21h00

7º Dia - 10 Jun. Trondheim - Noruega 09h00 19h00

8º Dia - 11 Jun. Navegação ------- -------

9º Dia - 12 Jun. Honningsvag – Noruega
(Cabo Norte) 13h00 ------



14º Dia - 17 Junho - HAMBURGO / BERLIM
Partida em direcção a Berlim. Após o almoço, visita da cidade de Berlim, cidade moderna e repleta de heranças
históricas, culturais e políticas. Destaque para Alexanderplatz, uma praça bem grande e movimentada, e onde se
encontra a Torre - Berliner Fernsehturm, uma das construções mais altas da Europa; o Portão de Brandenburgo,
símbolo da reunificação alemã; Reichstag, o prédio que abriga o parlamento alemão (exterior); o Memorial do
Holocausto. Ao final da tarde, alojamento no Relexa Hotel Stuttgarter Hof 4*. Jantar em restaurante local e alojamento.

15º Dia - 18 Junho - BERLIM / LISBOA
Manhã livre para actividades de caracter pessoal. Em hora a combinar, transporte privativo para o aeroporto de Berlim,
formalidades de embarque e partida às 14h25 em voo directo TAP com destino a Lisboa. Chegada a Lisboa pelas 17h00.
FIM DA VIAGEM

Camarote P/ Pessoa Base Taxas Total mês*

Duplo Interior Cat. Bella 2 091 € 369 € 2 460 € 410 €

Duplo Interior Cat. Fantástica 2 163 € 369 € 2 532 € 422 €

Duplo Varandar Cat. Bella 2 619 € 369 € 2 988 € 498 €

Duplo Varanda Cat. Fantástica 3 171 € 369 € 3 540 € 590 €

3ª pessoa adulta

Suplem. Individual Interior Cat. Bella 142 €

Suplem. Indiv. Interior Cat. Fantástica 154 €

Suplem. Indiv. Varanda Cat. Bella 224 €
*  Exempl o de pagamento em 6  me n s a l i d a d e s  de 29 M ar .19 a 30 Ago. ’ 19,  par a r e s e r v a s  a t é  2 9  M a r . ' 1 9 .   V i de pág.3.

1 344 €

852 €

A confirmar

924 €

Noruega
Cabo Norte

41

Dia Porto Chegada Partida

10º Dia - 13 Jun. Honningsvag &
Tromso – Noruega 

------
13h00

02h00
21h00

11º Dia - 14 Jun. Navegação ------ ------

12º Dia - 15 Jun. Alesund - Noruega 10h00 17h00

13º Dia - 16 Jun. Navegação ------ ------

14º Dia - 17 Jun. Hamburgo - Alemanha 07h00

1º Dia - 4 Junho - LISBOA / HAMBURGO / BREMEN
Partida às 08h20 em voo regular TAP com destino a Hamburgo. Chegada pelas 12h35 e transporte privativo para
almoço. Visita da cidade de Hamburgo que para além da porta marítima da Alemanha para o mundo, é também palco
das mais diversas atracções: o Mercado de Peixe que atrai dezenas de milhares de pessoas aos domingos, uma das
melhores e mais espetaculares salas de concertos do mundo, sem falar dos musicais, das compras, dos bairros
boémios, dos lagos e canais que cortam uma das cidades mais belas e verdes do país. Em hora a combinar, saída em
direcção a Bremen. Jantar em restaurante local e alojamento no Hotel Best Western Zur Post 4*.

2º Dia - 5 Junho - BREMEN / WORPSWEDE / OSTERHOLZ / BREMEN
Em hora a combinar, saída para visita a pé da cidade de Bremen destacando a Igreja St. Petri, Bottcherstrasse e a
Câmara Municipal. Famosa pela história “Os Músicos de Bremen” dos irmãos Grimm, a cidade conta com diversas
atrações, tais como os museus Überseemuseum e Universum, o prédio da Câmara Municipal e a estátua de Roland -
Património Mundial pela UNESCO, assim como o seu porto à beira do rio Weser. Após o almoço, saída para a Vila de
Worpswede, passeio a pé nesta localidade especialmente conhecida por acolher diversos artistas da região, seguido
de passeio de barco de Worpsede até Osterholz. Regresso a Bremen, jantar e alojamento.

3º Dia - 6 Junho - BREMEN / HAMBURGO
Saída de Bremen em direcção a Hamburgo para visita da cidade incluindo a Igreja de São Miguel e passagem pelo
“túnel do Rio Elbe”, a primeira ligação subterrânea construída na Europa por debaixo de um rio, e por isso mesmo
parte da história da cidade. Almoço em restaurante local ou a bordo, dependendo da hora que venha a ser aberto o
embarque. Início do cruzeiro a bordo do navio MSC PREZIOSA, em regime de PENSÃO COMPLETA:

Cruzeiro FIORDES & CABO NORTE - Especial Sol da Meia Noite
4 a 18 Jun.| 15 dias - 14 noites | Hotéis 4* | MSC PREZIOSA | Pensão Completa 
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Dia Porto Chegada Partida

3º Dia - 6 Jun. Hamburgo - Alemanha ------- 21h00

4º Dia - 7 Jun. Navegação ------- ------

5º Dia - 8 Jun. Flaam - Noruega 09h00 19h00

6º Dia - 9 Jun. Molde - Noruega 13h00 21h00

7º Dia - 10 Jun. Trondheim - Noruega 09h00 19h00

8º Dia - 11 Jun. Navegação ------- -------

9º Dia - 12 Jun. Honningsvag – Noruega
(Cabo Norte) 13h00 ------
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P/ Pessoa Base Taxas Total Valor/mês*

Duplo 1 412 € 118 € 1 530 € 255 €

Suplem. Individual 52 €
*  Exempl o de pagamento em 6  me n s a l i d a d e s  de 29 M ar .19 a 30 Ago. ’ 19,  par a r e s e r v a s  a t é  2 9  M a r . ' 1 9 .   V i de pág.3.

312 €

6º Dia - 13 Junho - RIGA / PALÁCIO DE RUNDALE / SIAULIAI (Colina das Cruzes) / VILNIUS
Saída em direcção à Lituânia. A primeira paragem, ainda na Letónia, será para visita ao Palácio Barroco de Rundale
(séc. XVIII, considerado a Versailles do Báltico), obra desenhada pelo arquitecto Rastrelli, também responsável pelo
Palácio de Inverno de S. Petersburgo e que era a residência de verão dos Duques de Courland. Salões
esplendorosamente decorados, pinturas e mobiliários do séc.XIII, lustres de cristal, esculturas, frescos, etc.
Continuação da viagem, e entrada na Lituânia com paragem em Siauliai, a milenária “Cidade do Sol”, para subida à
misteriosa “Colina das Cruzes”. Aqui encontramos cerca de 50.000 cruzes de diferentes tamanhos. Milhares de
peregrinos vêm a este local para depositar uma cruz ou um rosário, sendo que no início era símbolo do enorme querer
expresso pelo povo em defesa da liberdade. Almoço em restaurante local. Continuação rumo à capital Lituana, Vilnius,
onde chegaremos ao final da tarde. Jantar. Alojamento no Hotel Holiday Inn Vilnius 4*.

7º Dia - 14 Junho - VILNIUS / TRAKAI / VILNIUS
Início da visita da cidade de Vilnius, composta por uma população heterogénea, que agrupa mais de 92 nacionalidades
diferentes. Entre as obras sacras, destacamos a Igreja de São Pedro e São Paulo, do séc.XVII, que constitui a pérola da
arquitectura barroca em Vilnius (o seu interior está decorado com cerca de 2000 imagens bíblicas, mitológicas e
históricas). Visita da sua Catedral incluindo a capela S. Casimiro, e ida à Colina das Três Torres para vista panorâmica
da cidade (caso o tempo o permita). Almoço em restaurante local. Após o almoço, saída de Vilnius até Trakai (situada
a 25 km de Vilnius), capital medieval da Lituânia, famosa pelo seu castelo do séc. XIV, rodeado de 10 pequenos lagos.
Visita ao castelo de Trakai e passeio de barco por entre os lagos em Trakai. Regresso a Vilnius. Em hora a determinar,
saída para jantar especial de despedida da viagem, com música tradicional. Regresso ao hotel e alojamento.

8º Dia - 15 Junho - VILNIUS / LISBOA ou PORTO
Continuação da visita de Vilnius com transporte até à parte alta do centro histórico - Património Mundial pela
UNESCO, incluindo passeio a pé através do portão do amanhecer por cima do qual está situada a capela da Virgem
Maria, local sagrado para os lituanos e destino de peregrinos em busca de milagres. Passeio por esta zona, das mais
antigas de Vilnius, até à Praça da Câmara Municipal, passando pela Igreja de S. Casimiro, fundada pelos Jesuítas e
dedicada ao Santo Casimiro Jagiello, filho do Rei da Polónia até ao bairro judeu. A visita terminará no aeroporto de
Vilnius. Assistência nas formalidades de embarque e partida às 13h45 em voo da Lufthansa com destino a Lisboa (com
escala em Frankfurt das 14h55 às 20h00) ou Porto (escala em Frankfurt das 14h55 às 21h00). Chegada a Lisboa pelas
22h00 e ao Porto pelas 22h40.
FIM DA VIAGEM

Letónia
Palácio Rundale

42

Estónia
Tallin

Países BÁLTICOS – ESTÓNIA, LETÓNIA & LITUÂNIA
8 a 15 Jun. | 8 dias – 7 noites | Hotéis 4* | Pensão Completa 

1º Dia - 8 Junho - LISBOA ou PORTO / TALLIN
Partida no voo da Lufthansa às 07h15 (Lisboa) e 06h00 (Porto) com destino a Tallin (escala em Frankfurt das 11h15 às
13h50 para o voo de Lisboa, e das 09h35 às 13h50 para o voo do Porto). Chegada a Tallin às 17h05, assistência e
transporte para o Hotel Tallink City 4*. Jantar e alojamento.

2º Dia - 9 Junho - TALLIN
Início da visita guiada de Tallin, cidade que conseguiu a sua independência de Moscovo durante a década passada. É
uma cidade realmente interessante com um centro antigo e encantador. Visita ao centro histórico da cidade
(Património Mundial pela UNESCO) e Tallin moderna. Percorreremos ao longo dos muros da cidade medieval até à
colina de Toompea, ponto a partir do qual faremos uma visita a pé da cidade velha, incluindo visita à Catedral de
Alexander Nevsky, e à Catedral Dome (entrada). Possibilidade de subir à torre da Igreja de S. Olaf (284 degraus) para
uma vista abrangente da cidade de Tallin. Após o almoço, visita do Palácio Kadriorg, palácio barroco construído no
início do séc.XVIII para Catarina I da Rússia. Regresso ao hotel, em Tallin. Em hora a combinar, saída para pequeno
percurso a pé para jantar em restaurante local. Regresso ao hotel. Alojamento.

3º Dia - 10 Junho - TALLIN / PARQUE NACIONAL DE LAHEMMAA / TALLIN
Saída para visita do Parque Nacional Lahemaa. O parque está localizado a 50 km de Tallin e estende-se ao longo de
uma paisagem rochosa. Chegaremos à zona pantanosa de Viru Raba, já no Parque Nacional de Laheemma onde haverá
oportunidade de subir a uma torre de observação para uma vista geral desta região pantanosa. Continuação para Altja,
antiga vila de pescadores que preserva importantes vestígios arqueológicos. Após o almoço, visita do Solar de Palmse,
um magnífico exemplo da arquitectura tradicional da Estónia, seguido de regresso a Tallin, com paragem na Cascata de
Jugala Jaga. Em hora a combinar, saída do hotel para jantar em restaurante local. Regresso ao hotel. Alojamento.

4º Dia - 11 Junho - TALLIN / PARNU / PARQUE NACIONAL DE GAUJA / RIGA
Início da viagem rumo a Riga. Durante o percurso, visitaremos Parnu, capital estival do sul da Estónia. Continuação da
viagem para o Parque Nacional de Gauja em Sigulda, onde visitaremos as ruínas do Castelo da Ordem dos Cavaleiros
Teutónicos. Também visitaremos o museu a céu aberto local de Sigulda, com o túmulo de Turaida, o Parque Daina,
com esculturas dedicadas ao folclore da Letónia e onde muitos festivais de música ocorrem e o Castelo Medieval de
Turaida o mais bem conservado em toda a Letónia. Visita ainda da Gruta de Gutman. Almoço durante as visitas.
Continuação da viagem para Riga (capital da Letónia). Chegada ao Hotel Tallink Riga 4*. Jantar e alojamento.

5º Dia - 12 Junho - RIGA / JURMALA / RIGA
De manhã, visita da cidade de Riga, conhecida como a “Paris do Báltico” e onde encontraremos todos os estilos
arquitetónicos: barroco, renascentista, neoclássico, império. Visita do Mercado Central de Riga e do centro histórico
da cidade considerados Património da Humanidade pela Unesco, incluindo visita à Catedral, do séc. XIII, que alberga
um dos maiores órgãos do mundo com mais de 6700 tubos, a Igreja de S.Paulo, etc. Faremos ainda um passeio de
barco pelos canais de Riga. Almoço em restaurante local. À tarde, visita a Jurmala, principal estância de Verão na
Letónia, onde se destacam as construções de madeira e praias de areia fina. Regresso a Riga, ao hotel. Em hora a
combinar, saída para jantar em restaurante local. Regresso ao hotel e alojamento.

Noites Brancas
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P/ Pessoa Base Taxas Total Valor/mês*

Duplo 1 412 € 118 € 1 530 € 255 €

Suplem. Individual 52 €
*  Exempl o de pagamento em 6  me n s a l i d a d e s  de 29 M ar .19 a 30 Ago. ’ 19,  par a r e s e r v a s  a t é  2 9  M a r . ' 1 9 .   V i de pág.3.

312 €

6º Dia - 13 Junho - RIGA / PALÁCIO DE RUNDALE / SIAULIAI (Colina das Cruzes) / VILNIUS
Saída em direcção à Lituânia. A primeira paragem, ainda na Letónia, será para visita ao Palácio Barroco de Rundale
(séc. XVIII, considerado a Versailles do Báltico), obra desenhada pelo arquitecto Rastrelli, também responsável pelo
Palácio de Inverno de S. Petersburgo e que era a residência de verão dos Duques de Courland. Salões
esplendorosamente decorados, pinturas e mobiliários do séc.XIII, lustres de cristal, esculturas, frescos, etc.
Continuação da viagem, e entrada na Lituânia com paragem em Siauliai, a milenária “Cidade do Sol”, para subida à
misteriosa “Colina das Cruzes”. Aqui encontramos cerca de 50.000 cruzes de diferentes tamanhos. Milhares de
peregrinos vêm a este local para depositar uma cruz ou um rosário, sendo que no início era símbolo do enorme querer
expresso pelo povo em defesa da liberdade. Almoço em restaurante local. Continuação rumo à capital Lituana, Vilnius,
onde chegaremos ao final da tarde. Jantar. Alojamento no Hotel Holiday Inn Vilnius 4*.

7º Dia - 14 Junho - VILNIUS / TRAKAI / VILNIUS
Início da visita da cidade de Vilnius, composta por uma população heterogénea, que agrupa mais de 92 nacionalidades
diferentes. Entre as obras sacras, destacamos a Igreja de São Pedro e São Paulo, do séc.XVII, que constitui a pérola da
arquitectura barroca em Vilnius (o seu interior está decorado com cerca de 2000 imagens bíblicas, mitológicas e
históricas). Visita da sua Catedral incluindo a capela S. Casimiro, e ida à Colina das Três Torres para vista panorâmica
da cidade (caso o tempo o permita). Almoço em restaurante local. Após o almoço, saída de Vilnius até Trakai (situada
a 25 km de Vilnius), capital medieval da Lituânia, famosa pelo seu castelo do séc. XIV, rodeado de 10 pequenos lagos.
Visita ao castelo de Trakai e passeio de barco por entre os lagos em Trakai. Regresso a Vilnius. Em hora a determinar,
saída para jantar especial de despedida da viagem, com música tradicional. Regresso ao hotel e alojamento.

8º Dia - 15 Junho - VILNIUS / LISBOA ou PORTO
Continuação da visita de Vilnius com transporte até à parte alta do centro histórico - Património Mundial pela
UNESCO, incluindo passeio a pé através do portão do amanhecer por cima do qual está situada a capela da Virgem
Maria, local sagrado para os lituanos e destino de peregrinos em busca de milagres. Passeio por esta zona, das mais
antigas de Vilnius, até à Praça da Câmara Municipal, passando pela Igreja de S. Casimiro, fundada pelos Jesuítas e
dedicada ao Santo Casimiro Jagiello, filho do Rei da Polónia até ao bairro judeu. A visita terminará no aeroporto de
Vilnius. Assistência nas formalidades de embarque e partida às 13h45 em voo da Lufthansa com destino a Lisboa (com
escala em Frankfurt das 14h55 às 20h00) ou Porto (escala em Frankfurt das 14h55 às 21h00). Chegada a Lisboa pelas
22h00 e ao Porto pelas 22h40.
FIM DA VIAGEM

Letónia
Palácio Rundale
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Estónia
Tallin

Países BÁLTICOS – ESTÓNIA, LETÓNIA & LITUÂNIA
8 a 15 Jun. | 8 dias – 7 noites | Hotéis 4* | Pensão Completa 

1º Dia - 8 Junho - LISBOA ou PORTO / TALLIN
Partida no voo da Lufthansa às 07h15 (Lisboa) e 06h00 (Porto) com destino a Tallin (escala em Frankfurt das 11h15 às
13h50 para o voo de Lisboa, e das 09h35 às 13h50 para o voo do Porto). Chegada a Tallin às 17h05, assistência e
transporte para o Hotel Tallink City 4*. Jantar e alojamento.

2º Dia - 9 Junho - TALLIN
Início da visita guiada de Tallin, cidade que conseguiu a sua independência de Moscovo durante a década passada. É
uma cidade realmente interessante com um centro antigo e encantador. Visita ao centro histórico da cidade
(Património Mundial pela UNESCO) e Tallin moderna. Percorreremos ao longo dos muros da cidade medieval até à
colina de Toompea, ponto a partir do qual faremos uma visita a pé da cidade velha, incluindo visita à Catedral de
Alexander Nevsky, e à Catedral Dome (entrada). Possibilidade de subir à torre da Igreja de S. Olaf (284 degraus) para
uma vista abrangente da cidade de Tallin. Após o almoço, visita do Palácio Kadriorg, palácio barroco construído no
início do séc.XVIII para Catarina I da Rússia. Regresso ao hotel, em Tallin. Em hora a combinar, saída para pequeno
percurso a pé para jantar em restaurante local. Regresso ao hotel. Alojamento.

3º Dia - 10 Junho - TALLIN / PARQUE NACIONAL DE LAHEMMAA / TALLIN
Saída para visita do Parque Nacional Lahemaa. O parque está localizado a 50 km de Tallin e estende-se ao longo de
uma paisagem rochosa. Chegaremos à zona pantanosa de Viru Raba, já no Parque Nacional de Laheemma onde haverá
oportunidade de subir a uma torre de observação para uma vista geral desta região pantanosa. Continuação para Altja,
antiga vila de pescadores que preserva importantes vestígios arqueológicos. Após o almoço, visita do Solar de Palmse,
um magnífico exemplo da arquitectura tradicional da Estónia, seguido de regresso a Tallin, com paragem na Cascata de
Jugala Jaga. Em hora a combinar, saída do hotel para jantar em restaurante local. Regresso ao hotel. Alojamento.

4º Dia - 11 Junho - TALLIN / PARNU / PARQUE NACIONAL DE GAUJA / RIGA
Início da viagem rumo a Riga. Durante o percurso, visitaremos Parnu, capital estival do sul da Estónia. Continuação da
viagem para o Parque Nacional de Gauja em Sigulda, onde visitaremos as ruínas do Castelo da Ordem dos Cavaleiros
Teutónicos. Também visitaremos o museu a céu aberto local de Sigulda, com o túmulo de Turaida, o Parque Daina,
com esculturas dedicadas ao folclore da Letónia e onde muitos festivais de música ocorrem e o Castelo Medieval de
Turaida o mais bem conservado em toda a Letónia. Visita ainda da Gruta de Gutman. Almoço durante as visitas.
Continuação da viagem para Riga (capital da Letónia). Chegada ao Hotel Tallink Riga 4*. Jantar e alojamento.

5º Dia - 12 Junho - RIGA / JURMALA / RIGA
De manhã, visita da cidade de Riga, conhecida como a “Paris do Báltico” e onde encontraremos todos os estilos
arquitetónicos: barroco, renascentista, neoclássico, império. Visita do Mercado Central de Riga e do centro histórico
da cidade considerados Património da Humanidade pela Unesco, incluindo visita à Catedral, do séc. XIII, que alberga
um dos maiores órgãos do mundo com mais de 6700 tubos, a Igreja de S.Paulo, etc. Faremos ainda um passeio de
barco pelos canais de Riga. Almoço em restaurante local. À tarde, visita a Jurmala, principal estância de Verão na
Letónia, onde se destacam as construções de madeira e praias de areia fina. Regresso a Riga, ao hotel. Em hora a
combinar, saída para jantar em restaurante local. Regresso ao hotel e alojamento.

Noites Brancas
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5º Dia - 18 Junho - FLORES / PONTA DELGADA
Saída para início da visita da ilha das Flores, com almoço durante as visitas. Seguiremos para o centro da Ilha, onde
iremos visitar as lagoas. Seguimos em direcção à costa Oeste, onde depois de várias paragens para fotografar do alto
das montanhas, descemos para a Fajã Grande até terminar a estrada no ponto mais a ocidente de toda a Europa
transitável. No regresso, visita ao Miradouro do Portal e Rocha dos Bordões. De seguida, e pela costa Sul, chegamos à
vila das Lajes, onde se encontra o primeiro porto oceânico de quem navega das Américas para Europa, e visita da Igreja
Nossa Senhora do Rosário. No final da visita, transporte até ao aeroporto de Santa Cruz,. Após as formalidades de
embarque, saída às 17h00 com destino a Ponta Delgada. Chegada às 18h15. Assistência e transporte para o Hotel
Marina Atlântico 4*. Jantar e alojamento.

6º Dia - 19 Junho - PONTA DELGADA - Lagoa do Fogo e Furnas
Saída para visita de dia inteiro à Lagoa do Fogo e Lagoa das Furnas. Saída de Ponta Delgada com destino à Lagoa do
Fogo, tomando para isso a estrada da costa sul que segue até ao Pico da Barrosa. Na subida iremos fazendo algumas
paragens nos miradouros para apreciar a beleza da lagoa, com as suas águas cristalinas a refletirem a paisagem
envolvente. Serão feitas pequenas paragens nos locais de maior interesse turístico, como o Miradouro de Sta Iria.
Seguimos a visita descendo pela Costa Norte, até chegarmos à Ribeira Grande, onde podemos admirar a arquitectura
barroca dos sécs.XVII e XVIII, que tanto caracteriza esta cidade. Serão feitas paragens nos locais de maior interesse
turístico, como o Miradouro de Santa Iria, as plantações de chá, únicas na União Europeia, com visita a uma das
fábricas de chá, e miradouro do Pico do Ferro. Deste último pode observar-se uma paisagem deslumbrante da maior e
mais antiga cratera vulcânica da ilha dentro da qual está situada a Lagoa das Furnas e as termas. Paragem para almoço
do famoso “cozido das Furnas”. Ainda nas Furnas, visita do Parque Terra Nostra (entrada), com algum tempo livre para
quem queira aproveitar e tomar banho nas águas quentes da nascente. Segue-se depois um rápido passeio nas
“Caldeiras”, onde estão localizadas as fumarolas ou sulfataras. Retomaremos o passeio pela estrada que contorna a
Lagoa das Furnas, regressando ao hotel em Ponta Delgada. Jantar e alojamento no hotel.

7º Dia - 20 Junho - PONTA DELGADA – Sete Cidades e Estufas de ananases
Saída de Ponta Delgada às montanhas e lagoa das Sete Cidades. Paragem no miradouro da Vista do Rei, uma das mais
importantes vistas panorâmicas da ilha, de onde se pode observar a famosa lagoa, uma azul e uma verde, adormecida
dentro de uma enorme cratera vulcânica. Descida até à vila das Sete Cidades, um autêntico retrato da vida rural
micaelense. Depois do almoço, regresso a Ponta Delgada através de uma estrada de montanha, o que possibilita a vista
sobre as belas paisagens da zona central da ilha. Visita às estufas de ananás, para conhecer o modo peculiar como esta
fruta tropical é cultivada nos Açores, aproveitando também para saborear o famoso licor de ananás (mediante
disponibilidade do fornecedor). A visita terminará no hotel. Jantar e alojamento.

8º Dia - 21 Junho - PONTA DELGADA / FAIAL ( Horta )
Saída para o aeroporto às 09h00 partida no voo SP 570 com destino ao Faial. Chegada às 09h50 e início da visita à Ilha
do Faial. Passagem pelo Parque Florestal do Capelo, Varadouro e Castelo Branco. Continuação até à Ponta dos
Capelinhos, onde a paisagem foi completamente alterada quando as casas e campos foram cobertos pelas cinzas
vulcânicas da erupção de 1957/58. Visita ao Centro de Interpretação dos Capelinhos. Continuação até à Caldeira na
zona central da Ilha, com 400m de profundidade e 2 Kms de diâmetro, rodeada de uma exuberante vegetação,
classificada como reserva natural. Descida até ao Miradouro da Espalamaca, magnífica vista sobre a cidade da Horta, a
sua marina e o promontório constituído pelo Monte Queimado e Monte da Guia. Almoço durante as visitas. Transporte
para o Hotel Canal 4*, jantar e alojamento.

Ilha das Flores
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AÇORES – Grande Circuito 10 dias / 6 Ilhas
14 a 23 Jun.| 10 dias – 9 noites | Hotéis 4* (3* nas Flores) | Pensão 

Completa 1º Dia - 14 Junho - LISBOA / TERCEIRA ( Angra do Heroísmo )
Partida às 12h20 no voo Sata S4 131 com destino à Ilha Terceira. Chegada pelas 13h55, assistência e transporte para o
centro de Angra do Heroísmo para uma visita desta cidade Património Mundial da UNESCO, com passagem pelos locais
mais emblemáticos: o Convento de São Gonçalo (entrada), Palácio dos Bettencourt, Sé Catedral dos Açores, Convento
da Esperança, Palácio dos Capitães Generais (entrada), Jardim Duque da Terceira, Câmara Municipal, Igreja de
Misericórdia, Marina de Angra do Heroísmo com vista para a Fortaleza de S. João Batista, paragem em Casa de
Bordados, seguido de transporte para o Hotel Caracol 4*. Jantar e alojamento no hotel.

2º Dia - 15 Junho - TERCEIRA – Monte Brasil, Praia da Vitoria, Biscoitos
Saída em direcção ao Monte Brasil. Passagem pelas freguesias da Ribeirinha, Serretinha, Porto Judeu, onde teremos
oportunidade de ver a Baía da Salga, Salgueiros, Porto Martins, com a sua estância balnear e Cabo da Praia, chegando
depois à Praia da Vitória, para passeio a pé, passando pela Matriz da Praia da Vitória. Continuação até à Serra do Facho,
com uma magnífica vista para a cidade da Praia da Vitória, seguindo depois para a Serra do Cume para apreciar a
“manta de retalhos” típica da ilha. Após o almoço, seguimos para a vila de S. Sebastião, onde se encontra a Igreja mais
antiga da Ilha. Em direcção ao interior da ilha, visitaremos o Algar do Carvão (entrada) e as Furnas do Enxofre, e ainda
alguns Tentaderos. Continuamos até ao Norte, em direcção a Biscoitos, com uma visita à zona balnear. Continuando
pelo lado norte, passagem nas freguesias dos Altares, Lagoa do Negro e Lagoa das Patas. Continuação até às Doze
Ribeiras, onde sempre que possível será feita uma prova de queijos. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

3º Dia - 16 Junho - TERCEIRA / FLORES
Manhã livre em Angra. Almoço no hotel, seguido de transporte para o aeroporto da Terceira. Saída às 15h00 no voo
com destino à Ilha das Flores. Chegada às 16h00 e saída em direcção à parte norte da Ilha, com vistas panorâmicas de
extrema beleza. Paragem no Miradouro dos Caimbros para observação da reserva de aves migratórias nos ilhéus da
Alagoa. Passagem pela freguesia dos Cedros e, seguindo para norte, a paisagem muda para dar lugar às montanhas
cheias de musgo amarelo e laranja. Descemos depois até à freguesia de Ponta Delgada, onde se pode admirar o modo
de vida pastoril e a emblemática baía do mesmo nome. Seguimos depois para o farol de Albernaz, que dá aos
navegantes o primeiro sinal luminoso e também é um miradouro sobre a baía do Além e do ilhéu do Monchique, o
ponto mais Ocidental da Europa. Regresso a Santa Cruz e transporte para o Hotel Serviflor 3*. Jantar e alojamento.

4º Dia - 17 Junho - FLORES / CORVO / FLORES
Transporte para o porto, para saída em barco semirrígido para a ilha do Corvo. O passeio começa serpenteando a costa
nordeste da ilha das Flores em velocidade reduzida na reserva ambiental para avistamento de aves marinhas, passando
por lindíssimas cascatas, ilhéus, rochas de diferentes formações, grutas com lendas do tempo dos descobrimentos, e a
cor fantástica do azul oceânico dos Açores, seguindo depois em direcção à ilha do Corvo. Após o desembarque na Vila
Nova do Corvo, visita da cratera conhecida como Caldeirão, situada no topo da ilha, à qual acederemos em carrinhas de
9 lugares. No regresso, passagem pelos miradouros, com uma vista aérea sobre a vila. Já no centro da vila passeio a pé
na parte antiga com as suas ruas e canadas estreitas. Visita ao centro de interpretação ambiental. Almoço e em horário
a combinar com o skipper da embarcação, regresso à ilha das Flores. Transporte até ao hotel. Jantar e alojamento.

Ilha Terceira
Angra Heroísmo
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5º Dia - 18 Junho - FLORES / PONTA DELGADA
Saída para início da visita da ilha das Flores, com almoço durante as visitas. Seguiremos para o centro da Ilha, onde
iremos visitar as lagoas. Seguimos em direcção à costa Oeste, onde depois de várias paragens para fotografar do alto
das montanhas, descemos para a Fajã Grande até terminar a estrada no ponto mais a ocidente de toda a Europa
transitável. No regresso, visita ao Miradouro do Portal e Rocha dos Bordões. De seguida, e pela costa Sul, chegamos à
vila das Lajes, onde se encontra o primeiro porto oceânico de quem navega das Américas para Europa, e visita da Igreja
Nossa Senhora do Rosário. No final da visita, transporte até ao aeroporto de Santa Cruz,. Após as formalidades de
embarque, saída às 17h00 com destino a Ponta Delgada. Chegada às 18h15. Assistência e transporte para o Hotel
Marina Atlântico 4*. Jantar e alojamento.

6º Dia - 19 Junho - PONTA DELGADA - Lagoa do Fogo e Furnas
Saída para visita de dia inteiro à Lagoa do Fogo e Lagoa das Furnas. Saída de Ponta Delgada com destino à Lagoa do
Fogo, tomando para isso a estrada da costa sul que segue até ao Pico da Barrosa. Na subida iremos fazendo algumas
paragens nos miradouros para apreciar a beleza da lagoa, com as suas águas cristalinas a refletirem a paisagem
envolvente. Serão feitas pequenas paragens nos locais de maior interesse turístico, como o Miradouro de Sta Iria.
Seguimos a visita descendo pela Costa Norte, até chegarmos à Ribeira Grande, onde podemos admirar a arquitectura
barroca dos sécs.XVII e XVIII, que tanto caracteriza esta cidade. Serão feitas paragens nos locais de maior interesse
turístico, como o Miradouro de Santa Iria, as plantações de chá, únicas na União Europeia, com visita a uma das
fábricas de chá, e miradouro do Pico do Ferro. Deste último pode observar-se uma paisagem deslumbrante da maior e
mais antiga cratera vulcânica da ilha dentro da qual está situada a Lagoa das Furnas e as termas. Paragem para almoço
do famoso “cozido das Furnas”. Ainda nas Furnas, visita do Parque Terra Nostra (entrada), com algum tempo livre para
quem queira aproveitar e tomar banho nas águas quentes da nascente. Segue-se depois um rápido passeio nas
“Caldeiras”, onde estão localizadas as fumarolas ou sulfataras. Retomaremos o passeio pela estrada que contorna a
Lagoa das Furnas, regressando ao hotel em Ponta Delgada. Jantar e alojamento no hotel.

7º Dia - 20 Junho - PONTA DELGADA – Sete Cidades e Estufas de ananases
Saída de Ponta Delgada às montanhas e lagoa das Sete Cidades. Paragem no miradouro da Vista do Rei, uma das mais
importantes vistas panorâmicas da ilha, de onde se pode observar a famosa lagoa, uma azul e uma verde, adormecida
dentro de uma enorme cratera vulcânica. Descida até à vila das Sete Cidades, um autêntico retrato da vida rural
micaelense. Depois do almoço, regresso a Ponta Delgada através de uma estrada de montanha, o que possibilita a vista
sobre as belas paisagens da zona central da ilha. Visita às estufas de ananás, para conhecer o modo peculiar como esta
fruta tropical é cultivada nos Açores, aproveitando também para saborear o famoso licor de ananás (mediante
disponibilidade do fornecedor). A visita terminará no hotel. Jantar e alojamento.

8º Dia - 21 Junho - PONTA DELGADA / FAIAL ( Horta )
Saída para o aeroporto às 09h00 partida no voo SP 570 com destino ao Faial. Chegada às 09h50 e início da visita à Ilha
do Faial. Passagem pelo Parque Florestal do Capelo, Varadouro e Castelo Branco. Continuação até à Ponta dos
Capelinhos, onde a paisagem foi completamente alterada quando as casas e campos foram cobertos pelas cinzas
vulcânicas da erupção de 1957/58. Visita ao Centro de Interpretação dos Capelinhos. Continuação até à Caldeira na
zona central da Ilha, com 400m de profundidade e 2 Kms de diâmetro, rodeada de uma exuberante vegetação,
classificada como reserva natural. Descida até ao Miradouro da Espalamaca, magnífica vista sobre a cidade da Horta, a
sua marina e o promontório constituído pelo Monte Queimado e Monte da Guia. Almoço durante as visitas. Transporte
para o Hotel Canal 4*, jantar e alojamento.

Ilha das Flores
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AÇORES – Grande Circuito 10 dias / 6 Ilhas
14 a 23 Jun.| 10 dias – 9 noites | Hotéis 4* (3* nas Flores) | Pensão 

Completa 1º Dia - 14 Junho - LISBOA / TERCEIRA ( Angra do Heroísmo )
Partida às 12h20 no voo Sata S4 131 com destino à Ilha Terceira. Chegada pelas 13h55, assistência e transporte para o
centro de Angra do Heroísmo para uma visita desta cidade Património Mundial da UNESCO, com passagem pelos locais
mais emblemáticos: o Convento de São Gonçalo (entrada), Palácio dos Bettencourt, Sé Catedral dos Açores, Convento
da Esperança, Palácio dos Capitães Generais (entrada), Jardim Duque da Terceira, Câmara Municipal, Igreja de
Misericórdia, Marina de Angra do Heroísmo com vista para a Fortaleza de S. João Batista, paragem em Casa de
Bordados, seguido de transporte para o Hotel Caracol 4*. Jantar e alojamento no hotel.

2º Dia - 15 Junho - TERCEIRA – Monte Brasil, Praia da Vitoria, Biscoitos
Saída em direcção ao Monte Brasil. Passagem pelas freguesias da Ribeirinha, Serretinha, Porto Judeu, onde teremos
oportunidade de ver a Baía da Salga, Salgueiros, Porto Martins, com a sua estância balnear e Cabo da Praia, chegando
depois à Praia da Vitória, para passeio a pé, passando pela Matriz da Praia da Vitória. Continuação até à Serra do Facho,
com uma magnífica vista para a cidade da Praia da Vitória, seguindo depois para a Serra do Cume para apreciar a
“manta de retalhos” típica da ilha. Após o almoço, seguimos para a vila de S. Sebastião, onde se encontra a Igreja mais
antiga da Ilha. Em direcção ao interior da ilha, visitaremos o Algar do Carvão (entrada) e as Furnas do Enxofre, e ainda
alguns Tentaderos. Continuamos até ao Norte, em direcção a Biscoitos, com uma visita à zona balnear. Continuando
pelo lado norte, passagem nas freguesias dos Altares, Lagoa do Negro e Lagoa das Patas. Continuação até às Doze
Ribeiras, onde sempre que possível será feita uma prova de queijos. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

3º Dia - 16 Junho - TERCEIRA / FLORES
Manhã livre em Angra. Almoço no hotel, seguido de transporte para o aeroporto da Terceira. Saída às 15h00 no voo
com destino à Ilha das Flores. Chegada às 16h00 e saída em direcção à parte norte da Ilha, com vistas panorâmicas de
extrema beleza. Paragem no Miradouro dos Caimbros para observação da reserva de aves migratórias nos ilhéus da
Alagoa. Passagem pela freguesia dos Cedros e, seguindo para norte, a paisagem muda para dar lugar às montanhas
cheias de musgo amarelo e laranja. Descemos depois até à freguesia de Ponta Delgada, onde se pode admirar o modo
de vida pastoril e a emblemática baía do mesmo nome. Seguimos depois para o farol de Albernaz, que dá aos
navegantes o primeiro sinal luminoso e também é um miradouro sobre a baía do Além e do ilhéu do Monchique, o
ponto mais Ocidental da Europa. Regresso a Santa Cruz e transporte para o Hotel Serviflor 3*. Jantar e alojamento.

4º Dia - 17 Junho - FLORES / CORVO / FLORES
Transporte para o porto, para saída em barco semirrígido para a ilha do Corvo. O passeio começa serpenteando a costa
nordeste da ilha das Flores em velocidade reduzida na reserva ambiental para avistamento de aves marinhas, passando
por lindíssimas cascatas, ilhéus, rochas de diferentes formações, grutas com lendas do tempo dos descobrimentos, e a
cor fantástica do azul oceânico dos Açores, seguindo depois em direcção à ilha do Corvo. Após o desembarque na Vila
Nova do Corvo, visita da cratera conhecida como Caldeirão, situada no topo da ilha, à qual acederemos em carrinhas de
9 lugares. No regresso, passagem pelos miradouros, com uma vista aérea sobre a vila. Já no centro da vila passeio a pé
na parte antiga com as suas ruas e canadas estreitas. Visita ao centro de interpretação ambiental. Almoço e em horário
a combinar com o skipper da embarcação, regresso à ilha das Flores. Transporte até ao hotel. Jantar e alojamento.

Ilha Terceira
Angra Heroísmo
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Circuito GALIZA
20 a 23 Jun.| 4 dias – 3 noites | Hotéis 3* Sup/ 4* | Pensão Completa 

1º Dia - 20 Junho - LISBOA / PONTEVEDRA
Comparência de manhã em hora e local a combinar, para partida em autocarro de turismo com destino a Pontevedra.
Durante o trajecto serão efectuadas várias paragens técnicas. Chegada a Pontevedra e almoço em restaurante local.
Após o almoço, passeio a pé pela recuperada zona histórica de Pontevedra, com destaque para a Praça de Espanha, a
Catedral Basílica de Santa Maria Mayor, Ruínas do Mosteiro de Santo Domingo, Igreja da Peregrina, entre outros.
Chegada ao Hotel Galicia Palace 4*, jantar no hotel e alojamento.

2º Dia - 21 Junho - PONTEVEDRA / SANXENXO / O GROVE / LA TOJA / SANTIAGO DE COMPOSTELA
Saída em direcção a Sanxenxo e ao cais de O Grove. Início do cruzeiro pelas rias, oportunidade para observar os fundos
marinhos e parque de cultivo de marisco. Durante o cruzeiro, será servido almoço de marisco a bordo. No final do
almoço, partida em direcção a La Toja para visita desta famosa estancia balnear. A nossa visita leva-nos a conhecer a
Capela das Conchas e os seus jardins bem como o Parque da Toja. Após as visitas, partida em direcção a Santiago de
Compostela. Chegada ao Hotel Gelmirez 3*sup. Jantar no hotel e alojamento.

3º Dia - 22 Junho - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Saída para visita ao centro de Santiago de Compostela. Encontro com guia local para visita guiada pedestre de
Santiago de Compostela, da qual destacamos a Catedral do séc.XI, o pórtico românico do Colégio de S. Jerónimo,
Palácio Neo-Clássico de Rexoi, hoje instalação da Junta de Freguesia, o antigo Hospital Real, o Palácio Gelmirez
construído no séc.XII, antigo mosteiro beneditino, e tantos outros monumentos que constituem este velho burgo que
chegou a ser uma das Capitais da Cristandade. Almoço em restaurante local. Visita do interior da Catedral de Santiago
de Compostela (entrada), o Museu da Catedral (entrada) e ainda a Igreja de San Martin Pinario (entrada). Local
fundado por um grupo de monges beneditinos italianos para guardar os restos mortais do apóstolo e rezar. O Mosteiro
é um dos edifícios de estilo barroco mais importantes de Espanha, em conjunto com a catedral e o seu tamanho fazem
dele, igualmente, um dos maiores do país. Jantar no hotel e alojamento.

4º Dia - 23 Junho - SANTIAGO COMPOSTELA / PONTE DE LIMA / LISBOA
Saída em direcção a Ponte de Lima. Almoço em restaurante local. Após o almoço, passeio a pé para conhecer o centro
histórico da cidade com o Largo de Camões e a Igreja Matriz. Destacamos ainda a Ponte Medieval sobre o Rio Lima.
Durante a tarde partida de regresso a Lisboa. Durante o trajecto iremos efectuar algumas paragens técnicas. Chegada a
Lisboa ao final do dia.
FIM DA VIAGEM

Santiago Compostela

P/ Pessoa Total Valor/mês*

Duplo 565 € 113 €

Suplem. Individual 100 € 20 €
*  Exempl o de pagamento em 5  me n s a l i d a d e s  de 29 M ar .19 a 31 Jul . ’ 19,  par a r e s e r v a s  a t é  2 9  M a r . ' 1 9 .   V i de pág.3.
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9º Dia - 22 Junho - FAIAL / PICO / FAIAL
Transporte até ao Cais da Horta. Partida em ferrie para travessia do canal em direcção à Ilha do Pico. Após uma viagem
de cerca de 20m, chegada à Madalena e início da visita da ilha do Pico. A primeira paragem será nos Arcos do Cachorro,
magníficas grutas marinhas. Continuação pela zona dos “mistérios”, extensos campos de lava, até S. Roque onde se
encontra a antiga “Fábrica de Baleias”. A excursão continua através de estrada interior, atravessando a ilha até à Lagoa
do Capitão e depois até às Lajes. Após o almoço, visita a este antigo centro baleeiro, primeiro local da ilha a ser
povoado, incluindo a visita ao Museu dos Baleeiros (entrada). Regresso à Madalena pela estrada do sul, visitando a
Igreja de São Mateus e casa de rendas. Chegada ao cais e embarque no barco de regresso à Ilha do Faial. Chegada à
Horta e transporte até ao Hotel. Jantar e alojamento.

10º Dia - 23 Junho - FAIAL / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel, seguido de transporte para o aeroporto do Faial. Após as formalidades de embarque, saída
no voo S4 150 às 10h35 com destino a Lisboa. Chegada ao aeroporto Humberto Delgado em Lisboa pelas 14h00.
FIM DA VIAGEM

Ilha do Faial

P/ Pessoa Base Taxas Total Valor/mês*

Duplo 2 091 € 57 € 2 148 € 358 €

Suplem. Individual 88 €
*  Exempl o de pagamento em 6  me n s a l i d a d e s  de 29 M ar .19 a 30 Ago. ’ 19,  par a r e s e r v a s  a t é  2 9  M a r . ' 1 9 .   V i de pág.3.

528 €
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Circuito GALIZA
20 a 23 Jun.| 4 dias – 3 noites | Hotéis 3* Sup/ 4* | Pensão Completa 

1º Dia - 20 Junho - LISBOA / PONTEVEDRA
Comparência de manhã em hora e local a combinar, para partida em autocarro de turismo com destino a Pontevedra.
Durante o trajecto serão efectuadas várias paragens técnicas. Chegada a Pontevedra e almoço em restaurante local.
Após o almoço, passeio a pé pela recuperada zona histórica de Pontevedra, com destaque para a Praça de Espanha, a
Catedral Basílica de Santa Maria Mayor, Ruínas do Mosteiro de Santo Domingo, Igreja da Peregrina, entre outros.
Chegada ao Hotel Galicia Palace 4*, jantar no hotel e alojamento.

2º Dia - 21 Junho - PONTEVEDRA / SANXENXO / O GROVE / LA TOJA / SANTIAGO DE COMPOSTELA
Saída em direcção a Sanxenxo e ao cais de O Grove. Início do cruzeiro pelas rias, oportunidade para observar os fundos
marinhos e parque de cultivo de marisco. Durante o cruzeiro, será servido almoço de marisco a bordo. No final do
almoço, partida em direcção a La Toja para visita desta famosa estancia balnear. A nossa visita leva-nos a conhecer a
Capela das Conchas e os seus jardins bem como o Parque da Toja. Após as visitas, partida em direcção a Santiago de
Compostela. Chegada ao Hotel Gelmirez 3*sup. Jantar no hotel e alojamento.

3º Dia - 22 Junho - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Saída para visita ao centro de Santiago de Compostela. Encontro com guia local para visita guiada pedestre de
Santiago de Compostela, da qual destacamos a Catedral do séc.XI, o pórtico românico do Colégio de S. Jerónimo,
Palácio Neo-Clássico de Rexoi, hoje instalação da Junta de Freguesia, o antigo Hospital Real, o Palácio Gelmirez
construído no séc.XII, antigo mosteiro beneditino, e tantos outros monumentos que constituem este velho burgo que
chegou a ser uma das Capitais da Cristandade. Almoço em restaurante local. Visita do interior da Catedral de Santiago
de Compostela (entrada), o Museu da Catedral (entrada) e ainda a Igreja de San Martin Pinario (entrada). Local
fundado por um grupo de monges beneditinos italianos para guardar os restos mortais do apóstolo e rezar. O Mosteiro
é um dos edifícios de estilo barroco mais importantes de Espanha, em conjunto com a catedral e o seu tamanho fazem
dele, igualmente, um dos maiores do país. Jantar no hotel e alojamento.

4º Dia - 23 Junho - SANTIAGO COMPOSTELA / PONTE DE LIMA / LISBOA
Saída em direcção a Ponte de Lima. Almoço em restaurante local. Após o almoço, passeio a pé para conhecer o centro
histórico da cidade com o Largo de Camões e a Igreja Matriz. Destacamos ainda a Ponte Medieval sobre o Rio Lima.
Durante a tarde partida de regresso a Lisboa. Durante o trajecto iremos efectuar algumas paragens técnicas. Chegada a
Lisboa ao final do dia.
FIM DA VIAGEM

Santiago Compostela

P/ Pessoa Total Valor/mês*

Duplo 565 € 113 €

Suplem. Individual 100 € 20 €
*  Exempl o de pagamento em 5  me n s a l i d a d e s  de 29 M ar .19 a 31 Jul . ’ 19,  par a r e s e r v a s  a t é  2 9  M a r . ' 1 9 .   V i de pág.3.
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9º Dia - 22 Junho - FAIAL / PICO / FAIAL
Transporte até ao Cais da Horta. Partida em ferrie para travessia do canal em direcção à Ilha do Pico. Após uma viagem
de cerca de 20m, chegada à Madalena e início da visita da ilha do Pico. A primeira paragem será nos Arcos do Cachorro,
magníficas grutas marinhas. Continuação pela zona dos “mistérios”, extensos campos de lava, até S. Roque onde se
encontra a antiga “Fábrica de Baleias”. A excursão continua através de estrada interior, atravessando a ilha até à Lagoa
do Capitão e depois até às Lajes. Após o almoço, visita a este antigo centro baleeiro, primeiro local da ilha a ser
povoado, incluindo a visita ao Museu dos Baleeiros (entrada). Regresso à Madalena pela estrada do sul, visitando a
Igreja de São Mateus e casa de rendas. Chegada ao cais e embarque no barco de regresso à Ilha do Faial. Chegada à
Horta e transporte até ao Hotel. Jantar e alojamento.

10º Dia - 23 Junho - FAIAL / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel, seguido de transporte para o aeroporto do Faial. Após as formalidades de embarque, saída
no voo S4 150 às 10h35 com destino a Lisboa. Chegada ao aeroporto Humberto Delgado em Lisboa pelas 14h00.
FIM DA VIAGEM

Ilha do Faial

P/ Pessoa Base Taxas Total Valor/mês*

Duplo 2 091 € 57 € 2 148 € 358 €

Suplem. Individual 88 €
*  Exempl o de pagamento em 6  me n s a l i d a d e s  de 29 M ar .19 a 30 Ago. ’ 19,  par a r e s e r v a s  a t é  2 9  M a r . ' 1 9 .   V i de pág.3.

528 €
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6º Dia - 22 Junho - SUDOESTE ISLANDÊS / JöKULSÁRLÓN / SKAFTAFEL / SELJALANDFOSS / HVOLSVOLLUR
Viagem ao longo do Vatnajökull, o maior glaciar da Islândia e de toda a Europa. Abrange uma área de 8100 km² e na
sua zona mais larga tem 1000 m. de largura, embora a média seja de 400-500 m. A camada de gelo cobre um planalto e
ao longo do seu comprimento forma amplos e estreitos vales, que compõem uma das suas características mais bonitas.
Sob a grande camada de gelo, escondem-se vários vulcões, incluindo Oraefajokull e Bardarbunga. A primeira paragem é
na lagoa glaciar Jökulsárlón, local irreal e único no mundo, onde realizaremos uma navegação única nas suas águas
azuis, por entre os icebergs flutuantes. Estes blocos de gelo vão-se soltando de uma das línguas do glaciar de
Vatnajökull. Passagem no Parque Nacional de Skaftafell, pelas praias de areia preta em Vík, por Reynisfjara - com as
suas colunas de basalto - e pelo santuário de aves de Dyrholaey, onde se pode fotografar o papagaio-do-mar, símbolo
da Islândia. Continuaremos até duas espetaculares cascatas: Seljalandsfoss e Skógafoss, outra das mais belas e mais
fotografadas cascatas do país, com uma largura de 25 m e uma altura de 60m. Almoço durante as visitas. Terminaremos
o dia passando ao largo do glaciar de Eyjafjallajokull, com vista para o famoso vulcão que parou todo o tráfego aéreo
em 2010. Jantar e alojamento na região de Selfoss.

7º Dia - 23 Junho - SELFOSS / SKOGAR / GULLFOSS / GEISER / THINGVELLIR / REYKJAVIK
Saída para início da visita pelo chamado Golden Circle (Círculo Dourado), com visita ao parque de Geysir, que deu o seu
nome a todas as fontes de água quente deste tipo no mundo, onde Strokkur expele água quente a mais de 35 m de
altura. Segue-se a cascata de Gullfoss. Daqui seguimos para o Parque Natural de Thingvellir, que além da sua
importância histórica revela a enorme diferença entre as placas tectónicas do continente europeu e norte-americano.
Chegada a Reykjavik e visita da capital. Destaques para a Höfdi house. Segue-se a escultura em forma de barco viking -
Sólfarid. Após cruzar o centro da cidade, paragem na Hallgrímskirkja, a catedral luterana de Reykjavík. Seguiremos para
o lago Tjörn e o Museu Nacional (entrada), o mais importante da Islândia e ideal para uma introdução à cultura viking e
história da Islândia. Almoço durante as visitas. Jantar e alojamento em hotel 4* na cidade de Reykjavik.

8º Dia - 24 Junho - REYKJAVIK/ LAGOA AZUL / REYKJAVIK
Manhã livre. De tarde, saída do hotel em direcção à Lagoa Azul, atravessando os campos de lava que formam a
magnética paisagem lunar da península de Reykjanes. A Lagoa Azul é uma piscina geotérmica ao ar livre, de água
salgada e mineralizada que brota do interior da terra entre os 38° C e os 40° C, num misto de poder, relaxamento e
beleza, sendo uma das singulares e famosas atracções da Islândia. Um Spa geotermal a céu aberto, que permite a
harmonia entre o corpo, a mente e o espírito, aliviando o stress e o cansaço acumulado na viagem. Regresso a Reykjavik
para jantar, seguido de transporte para o aeroporto.

9º Dia - 25 Junho - REYKJAVIK / LISBOA
Após as formalidades de embarque, saída às 00h25 com destino a Frankfurt. Chegada às 05h55 a Frankfurt. Mudança
de voo e nova saída às 09h20 com destino a Lisboa. Chegada ao aeroporto de Lisboa pelas 11h20.
FIM DA VIAGEM

Reykjavik

P/ Pessoa Base Taxas Total Valor/mês*

Duplo 3 520 € 200 € 3 720 € 620 €

Suplem. Individual 162 €
*  Exempl o de pagamento em 6  me n s a l i d a d e s  de 29 M ar .19 a 30 Ago. ’ 19,  par a r e s e r v a s  a t é  2 9  M a r . ' 1 9 .   V i de pág.3.

972 €
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Grande Circuito  da ISLÂNDIA - Um Paraíso Escondido 
17 a 25 Jun.| 9 dias – 7 noites | Hotéis 4*/3* | Pensão Completa 

1º Dia - 17 Junho - LISBOA / REYKJAVIK
Saída às 16h35 com destino a Reykjavik (escala em Frankfurt das 20h30 às 21h50). Chegada à capital da Islândia pelas
23h30, assistência, transporte para o Gran Hotel Reykjavik 4* e alojamento.

2º Dia - 18 Junho - REYKJAVIK / AKUREYRI
Saída do hotel para visita à região de Akureyri incluindo o almoço. Seguimos para Skagafjordur para visitar uma antiga
quinta, agora convertida no Museu Etnográfico de Glaumbaer, que apresenta a história dos antigos habitantes.
Continuação através das majestosas montanhas e desfiladeiros para a capital do norte, com passagem pelos Picos de
Oxnaladur. Chegada à região de Akureyri, onde se encontra a 2ª cidade islandesa, localizada a apenas 100 km a sul do
Círculo Polar Ártico. Akureyri é famosa pela sua vegetação e pelo seu jardim botânico. Jantar. Alojamento no hotel.

3º Dia - 19 Junho - AKUREYRI / CASCATA GODAFOSS / ASBYRGI/ REGIÃO DE HUSAVIC
Tomando a direcção ao famoso lago Myvatn, no caminho, paragem na impressionante cascata de Godafoss (Cascata
dos Deuses), símbolo da implementação do Cristianismo na Islândia e onde, segundo a lenda, os deuses da mitologia
nórdica Odin e Thor zelam pelo bem-estar de todos os seus habitantes. Segue-se depois pela península de Tjörnes até
ao Canyon de Asbyrgi, com o formato da pata do cavalo do Deus Odin, que integra o parque nacional de
Jökulsárgljúfur, onde faremos uma pequena caminhada por entre a sua vegetação única. Seguiremos depois para a
cidade costeira de Húsavík, conhecida por ser a capital da observação de baleias na Europa. Visita ao museu da baleia
onde ficaremos a conhecer tudo sobre os maiores mamíferos do planeta. Almoço em restaurante local, após o qual
teremos tempo livre para usufruir de uma vista sobre a baía, dos cafés no porto e da igreja da cidade, que é uma das
mais bonitas do país e construída no início do séc.XX. Jantar e alojamento na região do Lago Myvatn.

4º Dia - 20 Junho - REGIÃO DE HUSAVIC / LAGO MYVATN / CASCATA DETIFOSS / EGILSSTADIR
Início do dia no lago Myvatn que desde 1974 é área de conservação natural e local privilegiado para os observadores
de aves, fotógrafos e amantes da natureza. Visita a Skutusstadir, à cratera Hverfell, nascentes e gruta de Grjótagjá, e às
fumarolas e pequenas crateras com formações de lava de Namaskardl, local de solo alaranjado a fazer lembrar Marte,
em que o ar tem um cheiro intenso a enxofre. Segue-se até à maior cascata da Europa – Detifoss; tem 44m de altura
por 100 de largura. Cruzaremos depois os desertos interiores da Islândia até aos Fiordes do Leste. Almoço incluído
durante as visitas. Jantar e alojamento na região de Egilsstadir.

5º Dia - 21 Junho - EGILSSTADIR / ESKIFJORDUR / MUSEU DE PETRA / HORNAFJORDUR
Passagem pelas cidades de Egilsstadir e Reydarfjördur, onde se situa a maior fábrica de transformação de alumínio do
país. Segue-se para a vila piscatória de Eskifjördur para visitar a casa de Randulf, antiga casa de pescadores que
conserva o interior como no passado. Ao percorrer os magníficos fiordes do leste e por entre vilas piscatórias podem
ver-se pequenos barcos de pesca. Percorreremos os magníficos fiordes até Stöðvarfjörður, e visita ao museu dos
minerais. Esta é a maior coleção de minerais privada da Islândia. Almoço durante as vistas. A viagem continua
passando por Djúpivogur, entre santuários de gansos e cisnes, com passagem pela Baia de Höfn. Jantar incluído e
alojamento na região do sudoeste Islandês.

Eslovénia
Ljubljana
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6º Dia - 22 Junho - SUDOESTE ISLANDÊS / JöKULSÁRLÓN / SKAFTAFEL / SELJALANDFOSS / HVOLSVOLLUR
Viagem ao longo do Vatnajökull, o maior glaciar da Islândia e de toda a Europa. Abrange uma área de 8100 km² e na
sua zona mais larga tem 1000 m. de largura, embora a média seja de 400-500 m. A camada de gelo cobre um planalto e
ao longo do seu comprimento forma amplos e estreitos vales, que compõem uma das suas características mais bonitas.
Sob a grande camada de gelo, escondem-se vários vulcões, incluindo Oraefajokull e Bardarbunga. A primeira paragem é
na lagoa glaciar Jökulsárlón, local irreal e único no mundo, onde realizaremos uma navegação única nas suas águas
azuis, por entre os icebergs flutuantes. Estes blocos de gelo vão-se soltando de uma das línguas do glaciar de
Vatnajökull. Passagem no Parque Nacional de Skaftafell, pelas praias de areia preta em Vík, por Reynisfjara - com as
suas colunas de basalto - e pelo santuário de aves de Dyrholaey, onde se pode fotografar o papagaio-do-mar, símbolo
da Islândia. Continuaremos até duas espetaculares cascatas: Seljalandsfoss e Skógafoss, outra das mais belas e mais
fotografadas cascatas do país, com uma largura de 25 m e uma altura de 60m. Almoço durante as visitas. Terminaremos
o dia passando ao largo do glaciar de Eyjafjallajokull, com vista para o famoso vulcão que parou todo o tráfego aéreo
em 2010. Jantar e alojamento na região de Selfoss.

7º Dia - 23 Junho - SELFOSS / SKOGAR / GULLFOSS / GEISER / THINGVELLIR / REYKJAVIK
Saída para início da visita pelo chamado Golden Circle (Círculo Dourado), com visita ao parque de Geysir, que deu o seu
nome a todas as fontes de água quente deste tipo no mundo, onde Strokkur expele água quente a mais de 35 m de
altura. Segue-se a cascata de Gullfoss. Daqui seguimos para o Parque Natural de Thingvellir, que além da sua
importância histórica revela a enorme diferença entre as placas tectónicas do continente europeu e norte-americano.
Chegada a Reykjavik e visita da capital. Destaques para a Höfdi house. Segue-se a escultura em forma de barco viking -
Sólfarid. Após cruzar o centro da cidade, paragem na Hallgrímskirkja, a catedral luterana de Reykjavík. Seguiremos para
o lago Tjörn e o Museu Nacional (entrada), o mais importante da Islândia e ideal para uma introdução à cultura viking e
história da Islândia. Almoço durante as visitas. Jantar e alojamento em hotel 4* na cidade de Reykjavik.

8º Dia - 24 Junho - REYKJAVIK/ LAGOA AZUL / REYKJAVIK
Manhã livre. De tarde, saída do hotel em direcção à Lagoa Azul, atravessando os campos de lava que formam a
magnética paisagem lunar da península de Reykjanes. A Lagoa Azul é uma piscina geotérmica ao ar livre, de água
salgada e mineralizada que brota do interior da terra entre os 38° C e os 40° C, num misto de poder, relaxamento e
beleza, sendo uma das singulares e famosas atracções da Islândia. Um Spa geotermal a céu aberto, que permite a
harmonia entre o corpo, a mente e o espírito, aliviando o stress e o cansaço acumulado na viagem. Regresso a Reykjavik
para jantar, seguido de transporte para o aeroporto.

9º Dia - 25 Junho - REYKJAVIK / LISBOA
Após as formalidades de embarque, saída às 00h25 com destino a Frankfurt. Chegada às 05h55 a Frankfurt. Mudança
de voo e nova saída às 09h20 com destino a Lisboa. Chegada ao aeroporto de Lisboa pelas 11h20.
FIM DA VIAGEM

Reykjavik

P/ Pessoa Base Taxas Total Valor/mês*

Duplo 3 520 € 200 € 3 720 € 620 €

Suplem. Individual 162 €
*  Exempl o de pagamento em 6  me n s a l i d a d e s  de 29 M ar .19 a 30 Ago. ’ 19,  par a r e s e r v a s  a t é  2 9  M a r . ' 1 9 .   V i de pág.3.

972 €
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Grande Circuito  da ISLÂNDIA - Um Paraíso Escondido 
17 a 25 Jun.| 9 dias – 7 noites | Hotéis 4*/3* | Pensão Completa 

1º Dia - 17 Junho - LISBOA / REYKJAVIK
Saída às 16h35 com destino a Reykjavik (escala em Frankfurt das 20h30 às 21h50). Chegada à capital da Islândia pelas
23h30, assistência, transporte para o Gran Hotel Reykjavik 4* e alojamento.

2º Dia - 18 Junho - REYKJAVIK / AKUREYRI
Saída do hotel para visita à região de Akureyri incluindo o almoço. Seguimos para Skagafjordur para visitar uma antiga
quinta, agora convertida no Museu Etnográfico de Glaumbaer, que apresenta a história dos antigos habitantes.
Continuação através das majestosas montanhas e desfiladeiros para a capital do norte, com passagem pelos Picos de
Oxnaladur. Chegada à região de Akureyri, onde se encontra a 2ª cidade islandesa, localizada a apenas 100 km a sul do
Círculo Polar Ártico. Akureyri é famosa pela sua vegetação e pelo seu jardim botânico. Jantar. Alojamento no hotel.

3º Dia - 19 Junho - AKUREYRI / CASCATA GODAFOSS / ASBYRGI/ REGIÃO DE HUSAVIC
Tomando a direcção ao famoso lago Myvatn, no caminho, paragem na impressionante cascata de Godafoss (Cascata
dos Deuses), símbolo da implementação do Cristianismo na Islândia e onde, segundo a lenda, os deuses da mitologia
nórdica Odin e Thor zelam pelo bem-estar de todos os seus habitantes. Segue-se depois pela península de Tjörnes até
ao Canyon de Asbyrgi, com o formato da pata do cavalo do Deus Odin, que integra o parque nacional de
Jökulsárgljúfur, onde faremos uma pequena caminhada por entre a sua vegetação única. Seguiremos depois para a
cidade costeira de Húsavík, conhecida por ser a capital da observação de baleias na Europa. Visita ao museu da baleia
onde ficaremos a conhecer tudo sobre os maiores mamíferos do planeta. Almoço em restaurante local, após o qual
teremos tempo livre para usufruir de uma vista sobre a baía, dos cafés no porto e da igreja da cidade, que é uma das
mais bonitas do país e construída no início do séc.XX. Jantar e alojamento na região do Lago Myvatn.

4º Dia - 20 Junho - REGIÃO DE HUSAVIC / LAGO MYVATN / CASCATA DETIFOSS / EGILSSTADIR
Início do dia no lago Myvatn que desde 1974 é área de conservação natural e local privilegiado para os observadores
de aves, fotógrafos e amantes da natureza. Visita a Skutusstadir, à cratera Hverfell, nascentes e gruta de Grjótagjá, e às
fumarolas e pequenas crateras com formações de lava de Namaskardl, local de solo alaranjado a fazer lembrar Marte,
em que o ar tem um cheiro intenso a enxofre. Segue-se até à maior cascata da Europa – Detifoss; tem 44m de altura
por 100 de largura. Cruzaremos depois os desertos interiores da Islândia até aos Fiordes do Leste. Almoço incluído
durante as visitas. Jantar e alojamento na região de Egilsstadir.

5º Dia - 21 Junho - EGILSSTADIR / ESKIFJORDUR / MUSEU DE PETRA / HORNAFJORDUR
Passagem pelas cidades de Egilsstadir e Reydarfjördur, onde se situa a maior fábrica de transformação de alumínio do
país. Segue-se para a vila piscatória de Eskifjördur para visitar a casa de Randulf, antiga casa de pescadores que
conserva o interior como no passado. Ao percorrer os magníficos fiordes do leste e por entre vilas piscatórias podem
ver-se pequenos barcos de pesca. Percorreremos os magníficos fiordes até Stöðvarfjörður, e visita ao museu dos
minerais. Esta é a maior coleção de minerais privada da Islândia. Almoço durante as vistas. A viagem continua
passando por Djúpivogur, entre santuários de gansos e cisnes, com passagem pela Baia de Höfn. Jantar incluído e
alojamento na região do sudoeste Islandês.

Eslovénia
Ljubljana
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COSTA AMALFITANA & CAPRI
20 a 23 Jun.| 4 dias - 3 noites | Hotel 3* Sup. | Pensão Completa 

Amalfi

1º Dia - 20 Junho (Feriado) - LISBOA / NÁPOLES / POMPEIA / SORRENTO
Partida às 07h15 em voo da TAP com destino a Nápoles. Chegada pelas 11h15 e transporte para a cidade para início
da visita panorâmica de Nápoles. Sendo a terceira cidade italiana mais populosa, a seguir a Roma e Milão, é também
conhecida internacionalmente por ser a cidade natal da pizza. Localiza-se no Golfo de Nápoles, no mar Tirreno, sendo
dos principais centros turísticos italianos, por envolver vários locais interessantes ao seu redor, como o vulcão
Vesúvio, ruínas de Pompeia e Erculano e as ilhas de Capri e Ischia. Almoço em restaurante local durante a visita. Após
a visita, continuação para Sorrento visitando durante o percurso as ruínas de Pompeia. Visita das escavações das
ruínas da antiga cidade de Pompeia. Após a erupção do Monte Vesúvio em 79 A.D., o que era uma importante cidade
italiana, ficou destruída e esquecida no tempo, até ser acidentalmente redescoberta em 1738, por trabalhadores da
construção do palácio de verão de D. Carlos de Bourbon. Exploraremos esta cidade que está na lista das Maravilhas do
Mundo, vendo as escavações iniciadas no séc. XVIII e que continuam nos dias de hoje, revelando Fóruns, Villas,
Banhos Públicos, construídos pelos romanos em 80 a.C., bem como alguns dos mais bem preservados frescos que
adornam portas e pisos de algumas Villas. Jantar e alojamento no Ulisse Deluxe Hostel 3*sup.

2º Dia - 21 Junho - COSTA AMALFITANA – POSITANO / AMALFI / RAVELLO
Dia dedicado à visita da Costa Amalfitana. Ao longo da estrada entre uma vista vertiginosa e outra, encontra-se a
cidade histórica de Amalfi (à beira do mar Tirreno) onde visitaremos a Catedral de Amalfi (entrada incluída).
Passagem ainda por Ravello (no alto da montanha), assim como pela encantadora vila piscatória de Positano que
escorrega pela encosta até à praia. Almoço em restaurante local durante as visitas.
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

3º DIA - 22 Junho - SORRENTO / ILHA de CAPRI / SORRENTO
Dia inteiramente dedicado à visita da Ilha de Capri. Partida para o cais e passeio de barco até Capri, ilha montanhosa,
com poucas praias e um mar azul belíssimo, cuja cor fica na nossa memória durante largo tempo. Almoço incluído em
restaurante local. Após o almoço, descida de novo até ao cais Marina Grande, e travessia de regresso a Sorrento.
Jantar de despedida e alojamento.

4º DIA - 23 Junho - SORRENTO / NÁPOLES / LISBOA
Após o pequeno-almoço no hotel, partida de Sorrento para o aeroporto de Nápoles. Formalidades de embarque e
partida às 12h00 em voo regular da TAP Portugal com destino a Lisboa. Chegada ao aeroporto de Lisboa pelas 14h10.
FIM DA VIAGEM

P/ Pessoa Base Taxas Total Valor/mês*

Duplo 964 € 122 € 1 086 € 181 €

Suplem. Individual 23 €
*  Exempl o de pagamento em 6  me n s a l i d a d e s  de 29 M ar .19 a 30 Ago. ’ 19,  par a r e s e r v a s  a t é  2 9  M a r . ' 1 9 .   V i de pág.3.

138 €

Outra data: 
5 a 8 Set.Singapura

Ilha da Páscua

Nova ZelândiaAustrália

VOLTA AO MUNDO 

Grande Expresso TRANSIBERIANO

Programas detalhados em breve.  CONSULTE-NOS.  

Abril 2020

6 a 21 Junho 2020
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COSTA AMALFITANA & CAPRI
20 a 23 Jun.| 4 dias - 3 noites | Hotel 3* Sup. | Pensão Completa 

Amalfi

1º Dia - 20 Junho (Feriado) - LISBOA / NÁPOLES / POMPEIA / SORRENTO
Partida às 07h15 em voo da TAP com destino a Nápoles. Chegada pelas 11h15 e transporte para a cidade para início
da visita panorâmica de Nápoles. Sendo a terceira cidade italiana mais populosa, a seguir a Roma e Milão, é também
conhecida internacionalmente por ser a cidade natal da pizza. Localiza-se no Golfo de Nápoles, no mar Tirreno, sendo
dos principais centros turísticos italianos, por envolver vários locais interessantes ao seu redor, como o vulcão
Vesúvio, ruínas de Pompeia e Erculano e as ilhas de Capri e Ischia. Almoço em restaurante local durante a visita. Após
a visita, continuação para Sorrento visitando durante o percurso as ruínas de Pompeia. Visita das escavações das
ruínas da antiga cidade de Pompeia. Após a erupção do Monte Vesúvio em 79 A.D., o que era uma importante cidade
italiana, ficou destruída e esquecida no tempo, até ser acidentalmente redescoberta em 1738, por trabalhadores da
construção do palácio de verão de D. Carlos de Bourbon. Exploraremos esta cidade que está na lista das Maravilhas do
Mundo, vendo as escavações iniciadas no séc. XVIII e que continuam nos dias de hoje, revelando Fóruns, Villas,
Banhos Públicos, construídos pelos romanos em 80 a.C., bem como alguns dos mais bem preservados frescos que
adornam portas e pisos de algumas Villas. Jantar e alojamento no Ulisse Deluxe Hostel 3*sup.

2º Dia - 21 Junho - COSTA AMALFITANA – POSITANO / AMALFI / RAVELLO
Dia dedicado à visita da Costa Amalfitana. Ao longo da estrada entre uma vista vertiginosa e outra, encontra-se a
cidade histórica de Amalfi (à beira do mar Tirreno) onde visitaremos a Catedral de Amalfi (entrada incluída).
Passagem ainda por Ravello (no alto da montanha), assim como pela encantadora vila piscatória de Positano que
escorrega pela encosta até à praia. Almoço em restaurante local durante as visitas.
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

3º DIA - 22 Junho - SORRENTO / ILHA de CAPRI / SORRENTO
Dia inteiramente dedicado à visita da Ilha de Capri. Partida para o cais e passeio de barco até Capri, ilha montanhosa,
com poucas praias e um mar azul belíssimo, cuja cor fica na nossa memória durante largo tempo. Almoço incluído em
restaurante local. Após o almoço, descida de novo até ao cais Marina Grande, e travessia de regresso a Sorrento.
Jantar de despedida e alojamento.

4º DIA - 23 Junho - SORRENTO / NÁPOLES / LISBOA
Após o pequeno-almoço no hotel, partida de Sorrento para o aeroporto de Nápoles. Formalidades de embarque e
partida às 12h00 em voo regular da TAP Portugal com destino a Lisboa. Chegada ao aeroporto de Lisboa pelas 14h10.
FIM DA VIAGEM

P/ Pessoa Base Taxas Total Valor/mês*

Duplo 964 € 122 € 1 086 € 181 €

Suplem. Individual 23 €
*  Exempl o de pagamento em 6  me n s a l i d a d e s  de 29 M ar .19 a 30 Ago. ’ 19,  par a r e s e r v a s  a t é  2 9  M a r . ' 1 9 .   V i de pág.3.

138 €

Outra data: 
5 a 8 Set.Singapura

Ilha da Páscua

Nova ZelândiaAustrália

VOLTA AO MUNDO 

Grande Expresso TRANSIBERIANO

Programas detalhados em breve.  CONSULTE-NOS.  

Abril 2020

6 a 21 Junho 2020
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P/ Pessoa Base Taxas Total Valor/mês*

Duplo 1 435 € 161 € 1 596 € 266 €

Suplem. Individual 52 €
*  Exempl o de pagamento em 6  me n s a l i d a d e s  de 29 M ar .19 a 30 Ago. ’ 19,  par a r e s e r v a s  a t é  2 9  M a r . ' 1 9 .   V i de pág.3.

312 €

Cracóvia

5º Dia - 25 Junho - CRACÓVIA / WIELICZKA / CRACÓVIA (Continuação)
Após o almoço saída em direcção a Wieliczka. Visita às famosas minas de sal, as mais antigas do mundo – um
monumento único da cultura industrial da Europa. É praticamente uma cidade subterrânea, com lagos, câmaras, poços
e esculturas talhadas no sal durante os séculos da existência da mina. Um lugar visitado por Mikolaj Kopernik
(Copérnico), Johann Wolfgang von Goethe, Dmitri Mendeleev, Boleslaw Prus, Ignacy Paderewski, Karol Wojtyla, etc. A
mina foi declarada Património da Humanidade pela UNESCO. Regresso a Cracóvia. Para ficarmos a conhecer um pouco
mais sobre a cultura local, o jantar de hoje será acompanhado do musicas e danças locais. Alojamento no hotel.

6º Dia - 26 Junho - CRACÓVIA / AUSCHWITZ-BIRKENAU / WROCLAW
Saída em direcção ao museu Auschwitz-Birkenau. Visita ao território do ex-campo de concentração e extermínio,
construído pelos nazis alemães durante a ocupação da Polónia durante a Segunda Guerra Mundial. É um triste
testemunho do assassinato de mais de um milhão de pessoas de várias nacionalidades, na maioria judeus. Hoje em dia
o ex-campo de concentração de Auschwitz-Birkenau forma parte do Património da Humanidade da UNESCO. Após o
almoço, saída para Wroclaw e visita da cidade, capital da região da Silésia, uma cidade multicultural (entre Polónia,
Rep. Checa, Áustria e Alemanha). Passeio pela parte velha da cidade: o Palácio Municipal gótico, a Universidade, a
Catedral na bela Ilha Ostrow Tumski. Graças a ser cortada pelo Rio Odra, a Wroclaw conta com muitas ilhas e pontes e
há quem lhe chame a Veneza Polaca. A visita termina na charmosa Praça do Mercado. Instalação no Hotel Best
Western Prima 4*. Jantar e alojamento.

7º Dia - 27 Junho - WROCLAW / TORUN / GDANSK
Em hora a combinar, saída para Torun. Chegada e almoço em restaurante local. Após o almoço, visita da cidade de
Torun, a cidade natal de Nicolau Copérnico, o famoso astrónomo, conhecida também pelo delicioso pão de especiarias
(torunskie pierniki). Visita da casa onde vivia o Copérnico, da antiga muralha medieval com a Torre Inclinada e da
Cidade Velha inscrita na lista da UNESCO. Continuação da viagem para Gdansk. Hotel Qubus 4*, jantar e alojamento.

8º Dia - 28 Junho - GDANSK / MALBORK / GDANSK
Saída para visita da cidade de Gdansk. Uma das cidades mais ricas da Europa, com uma rica herança arquitectónica
burguesa, como o Palácio de Artur, Palácio Municipal, o Porto Velho, o Mercado Largo, Mercado Longo com a Fonte
de Neptuno. Além disso a Igreja de Sta. Maria (entrada), a Catedral de Oliwa com o seu famoso órgão (entrada). Após
o almoço, saída em direcção a Malbork e visita ao Castelo de Malbork, uma fortaleza pertencente à antiga ordem
teutónica que se instalou no norte da Polónia no séc.XIII. É o maior castelo de tijolo da Europa medieval, inscrito na
lista da UNESCO. Regresso a Gdanks. Jantar e alojamento no hotel.

9º Dia - 29 Junho - GDANSK / MUNIQUE / LISBOA
Em hora a informar localmente, transporte para o aeroporto de Gdansk, e partida às 13h05 no voo da Lufthansa com
destino a Lisboa (escala em Munique 14h35 / 19h30). Chegada a Lisboa pelas 21h40.
FIM DA VIAGEM

Dresden
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21 a 29 Jun. | 9 dias - 8 noites | Hotéis 4* |  Pensão Completa
Grande Circuito da POLÓNIA

Varsóvia

1º Dia - 21 Junho - LISBOA / MUNIQUE / VARSÓVIA
Partida no voo da Lufthansa às 07h30 com destino a Varsóvia (escala em Munique 11h30 / 12h20). Chegada às 13h55 a
Varsóvia, assistência e transporte privativo para o Hotel Mercure Grand 4*. Tarde livre. Jantar e alojamento.

2º Dia - 22 Junho - VARSÓVIA
Saída para visita de dia inteiro à cidade de Varsóvia: o Parque Real Lazienki com o monumento ao compositor polaco
Frederic Chopin, o ex-gueto de Varsóvia com Umschlagplatz, de onde milhares de judeus foram transportados para o
campo em Birkanau durante a Segunda Guerra Mundial, o Monumento ao Soldado Desconhecido, o Palácio de Cultura
e Ciência, a Rua Krakowskie Przedmiescie, a cidade antiga de Varsóvia com o Castelo Real de Varsóvia (sem entrada) e
a Catedral de São João, a Praça do Mercado. O centro histórico de Varsóvia foi destruído totalmente durante a
Segunda Guerra Mundial mas reconstruído com um esforço impressionante do povo polaco nos anos de pós-guerra,
considerado Património da Humanidade da UNESCO. Após o almoço, visita ao Castelo Real de Varsóvia, que durante a
Segunda Guerra Mundial foi totalmente destruído. O Governo e a população juntaram-se para o reconstruir (com
contribuições variadas) e hoje em dia pode-se visitar a recriação das várias salas. Jantar e alojamento no hotel.

3º Dia - 23 Junho - VARSÓVIA / CZESTOCHOWA (Virgem Negra) / CRACÓVIA
Em hora a informar, saída em direcção a Czestochowa e visita ao Santuário de Nossa Senhora de Czestochowa. Situado
numa colina, esconde a milagrosa imagem de Nossa Senhora com o Menino Jesus. Ao longo dos séculos, nos tempos
difíceis os polacos faziam peregrinações a este local a pedir ajuda a Deus. Almoço em restaurante local. Continuação da
viagem em direcção a Cracóvia. Chegada e instalação no Hotel INX Design 4*. Jantar e alojamento no hotel.

4º Dia - 24 Junho - CRACÓVIA / ZAKOPANE / CRACÓVIA
Saída em direcção a Zakopane e visita desta encantadora estância de montanha. A região de Podhale onde fica
Zakopane é famosa pela sua cultura, trajes, cozinha e arquitectura regional. É também um pequeno Saint Moritz dos
Tatra, com lojas de marca e restaurantes. Vamos conhecer alguns exemplos da arquitectura de madeira, incluindo a
Igreja em Kreptowki, que curiosamente é uma igreja devota a Nossa Senhora de Fátima. Muito curiosa é a Casa Dom
Do Gory Nogami, que facilmente se destaca por ser uma casa totalmente construída “ao contrário”. Após o almoço,
continuação da visita com subida no funicular ao Monte Gubalowka para podermos apreciar as paisagens
impressionantes dos Montes Tatra. Descida no funicular e regresso a Cracóvia. Jantar e alojamento no hotel.

5º Dia - 25 Junho - CRACÓVIA / WIELICZKA / CRACÓVIA
Saída para visita da cidade de Cracóvia: um passeio pela Colina de Wawel com o Castelo Real, a Catedral (sem
entrada) – o lugar de coração e do último repouso dos reis polacos, e pela Cidade Velha (Stare Miasto) com a sua Praça
Maior – a mais extensa da Europa e edifícios de vários estilos, a Igreja Mariana (Kosciol Mariacki) com seu famoso altar
(visita incluída) – obra do genial escultor Vito Stoss, a medieval Loja dos Tecidos, o Collegium Maius – o mais antigo
edifício da Universidade Jaguelónica, a Torre da Câmara Municipal, um olhar para a muralha antiga perto da Porta de
São Floriano e da Barbacã. Durante a visita: apresentação multimédia sobre a história do âmbar – ouro da Polónia. A
Cidade Velha foi declarada pela UNESCO como Património da Humanidade.

Outra data: 
20 a 27 Jul.
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P/ Pessoa Base Taxas Total Valor/mês*

Duplo 1 435 € 161 € 1 596 € 266 €

Suplem. Individual 52 €
*  Exempl o de pagamento em 6  me n s a l i d a d e s  de 29 M ar .19 a 30 Ago. ’ 19,  par a r e s e r v a s  a t é  2 9  M a r . ' 1 9 .   V i de pág.3.

312 €

Cracóvia

5º Dia - 25 Junho - CRACÓVIA / WIELICZKA / CRACÓVIA (Continuação)
Após o almoço saída em direcção a Wieliczka. Visita às famosas minas de sal, as mais antigas do mundo – um
monumento único da cultura industrial da Europa. É praticamente uma cidade subterrânea, com lagos, câmaras, poços
e esculturas talhadas no sal durante os séculos da existência da mina. Um lugar visitado por Mikolaj Kopernik
(Copérnico), Johann Wolfgang von Goethe, Dmitri Mendeleev, Boleslaw Prus, Ignacy Paderewski, Karol Wojtyla, etc. A
mina foi declarada Património da Humanidade pela UNESCO. Regresso a Cracóvia. Para ficarmos a conhecer um pouco
mais sobre a cultura local, o jantar de hoje será acompanhado do musicas e danças locais. Alojamento no hotel.

6º Dia - 26 Junho - CRACÓVIA / AUSCHWITZ-BIRKENAU / WROCLAW
Saída em direcção ao museu Auschwitz-Birkenau. Visita ao território do ex-campo de concentração e extermínio,
construído pelos nazis alemães durante a ocupação da Polónia durante a Segunda Guerra Mundial. É um triste
testemunho do assassinato de mais de um milhão de pessoas de várias nacionalidades, na maioria judeus. Hoje em dia
o ex-campo de concentração de Auschwitz-Birkenau forma parte do Património da Humanidade da UNESCO. Após o
almoço, saída para Wroclaw e visita da cidade, capital da região da Silésia, uma cidade multicultural (entre Polónia,
Rep. Checa, Áustria e Alemanha). Passeio pela parte velha da cidade: o Palácio Municipal gótico, a Universidade, a
Catedral na bela Ilha Ostrow Tumski. Graças a ser cortada pelo Rio Odra, a Wroclaw conta com muitas ilhas e pontes e
há quem lhe chame a Veneza Polaca. A visita termina na charmosa Praça do Mercado. Instalação no Hotel Best
Western Prima 4*. Jantar e alojamento.

7º Dia - 27 Junho - WROCLAW / TORUN / GDANSK
Em hora a combinar, saída para Torun. Chegada e almoço em restaurante local. Após o almoço, visita da cidade de
Torun, a cidade natal de Nicolau Copérnico, o famoso astrónomo, conhecida também pelo delicioso pão de especiarias
(torunskie pierniki). Visita da casa onde vivia o Copérnico, da antiga muralha medieval com a Torre Inclinada e da
Cidade Velha inscrita na lista da UNESCO. Continuação da viagem para Gdansk. Hotel Qubus 4*, jantar e alojamento.

8º Dia - 28 Junho - GDANSK / MALBORK / GDANSK
Saída para visita da cidade de Gdansk. Uma das cidades mais ricas da Europa, com uma rica herança arquitectónica
burguesa, como o Palácio de Artur, Palácio Municipal, o Porto Velho, o Mercado Largo, Mercado Longo com a Fonte
de Neptuno. Além disso a Igreja de Sta. Maria (entrada), a Catedral de Oliwa com o seu famoso órgão (entrada). Após
o almoço, saída em direcção a Malbork e visita ao Castelo de Malbork, uma fortaleza pertencente à antiga ordem
teutónica que se instalou no norte da Polónia no séc.XIII. É o maior castelo de tijolo da Europa medieval, inscrito na
lista da UNESCO. Regresso a Gdanks. Jantar e alojamento no hotel.

9º Dia - 29 Junho - GDANSK / MUNIQUE / LISBOA
Em hora a informar localmente, transporte para o aeroporto de Gdansk, e partida às 13h05 no voo da Lufthansa com
destino a Lisboa (escala em Munique 14h35 / 19h30). Chegada a Lisboa pelas 21h40.
FIM DA VIAGEM

Dresden
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21 a 29 Jun. | 9 dias - 8 noites | Hotéis 4* |  Pensão Completa
Grande Circuito da POLÓNIA

Varsóvia

1º Dia - 21 Junho - LISBOA / MUNIQUE / VARSÓVIA
Partida no voo da Lufthansa às 07h30 com destino a Varsóvia (escala em Munique 11h30 / 12h20). Chegada às 13h55 a
Varsóvia, assistência e transporte privativo para o Hotel Mercure Grand 4*. Tarde livre. Jantar e alojamento.

2º Dia - 22 Junho - VARSÓVIA
Saída para visita de dia inteiro à cidade de Varsóvia: o Parque Real Lazienki com o monumento ao compositor polaco
Frederic Chopin, o ex-gueto de Varsóvia com Umschlagplatz, de onde milhares de judeus foram transportados para o
campo em Birkanau durante a Segunda Guerra Mundial, o Monumento ao Soldado Desconhecido, o Palácio de Cultura
e Ciência, a Rua Krakowskie Przedmiescie, a cidade antiga de Varsóvia com o Castelo Real de Varsóvia (sem entrada) e
a Catedral de São João, a Praça do Mercado. O centro histórico de Varsóvia foi destruído totalmente durante a
Segunda Guerra Mundial mas reconstruído com um esforço impressionante do povo polaco nos anos de pós-guerra,
considerado Património da Humanidade da UNESCO. Após o almoço, visita ao Castelo Real de Varsóvia, que durante a
Segunda Guerra Mundial foi totalmente destruído. O Governo e a população juntaram-se para o reconstruir (com
contribuições variadas) e hoje em dia pode-se visitar a recriação das várias salas. Jantar e alojamento no hotel.

3º Dia - 23 Junho - VARSÓVIA / CZESTOCHOWA (Virgem Negra) / CRACÓVIA
Em hora a informar, saída em direcção a Czestochowa e visita ao Santuário de Nossa Senhora de Czestochowa. Situado
numa colina, esconde a milagrosa imagem de Nossa Senhora com o Menino Jesus. Ao longo dos séculos, nos tempos
difíceis os polacos faziam peregrinações a este local a pedir ajuda a Deus. Almoço em restaurante local. Continuação da
viagem em direcção a Cracóvia. Chegada e instalação no Hotel INX Design 4*. Jantar e alojamento no hotel.

4º Dia - 24 Junho - CRACÓVIA / ZAKOPANE / CRACÓVIA
Saída em direcção a Zakopane e visita desta encantadora estância de montanha. A região de Podhale onde fica
Zakopane é famosa pela sua cultura, trajes, cozinha e arquitectura regional. É também um pequeno Saint Moritz dos
Tatra, com lojas de marca e restaurantes. Vamos conhecer alguns exemplos da arquitectura de madeira, incluindo a
Igreja em Kreptowki, que curiosamente é uma igreja devota a Nossa Senhora de Fátima. Muito curiosa é a Casa Dom
Do Gory Nogami, que facilmente se destaca por ser uma casa totalmente construída “ao contrário”. Após o almoço,
continuação da visita com subida no funicular ao Monte Gubalowka para podermos apreciar as paisagens
impressionantes dos Montes Tatra. Descida no funicular e regresso a Cracóvia. Jantar e alojamento no hotel.

5º Dia - 25 Junho - CRACÓVIA / WIELICZKA / CRACÓVIA
Saída para visita da cidade de Cracóvia: um passeio pela Colina de Wawel com o Castelo Real, a Catedral (sem
entrada) – o lugar de coração e do último repouso dos reis polacos, e pela Cidade Velha (Stare Miasto) com a sua Praça
Maior – a mais extensa da Europa e edifícios de vários estilos, a Igreja Mariana (Kosciol Mariacki) com seu famoso altar
(visita incluída) – obra do genial escultor Vito Stoss, a medieval Loja dos Tecidos, o Collegium Maius – o mais antigo
edifício da Universidade Jaguelónica, a Torre da Câmara Municipal, um olhar para a muralha antiga perto da Porta de
São Floriano e da Barbacã. Durante a visita: apresentação multimédia sobre a história do âmbar – ouro da Polónia. A
Cidade Velha foi declarada pela UNESCO como Património da Humanidade.

Outra data: 
20 a 27 Jul.
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P/ Pessoa Base Taxas Total Valor/mês*

Duplo 1 619 € 145 € 1 764 € 294 €

Suplem. Individual 66 €
*  Exempl o de pagamento em 6  me n s a l i d a d e s  de 29 M ar .19 a 30 Ago. ’ 19,  par a r e s e r v a s  a t é  2 9  M a r . ' 1 9 .   V i de pág.3.

396 €

Atenas

6º Dia - 30 Junho - KALAMBAKA / METEORA / TERMOPILAS / ATENAS
Visita de Meteora que emerge de um cenário único de altas e sobranceiras rochas graníticas, semelhantes a menires,
parecendo ao mesmo tempo suspensas do ar. Aí vamos encontrar mosteiros dos tempos mais remotos, que guardam
valiosíssimos tesouros históricos e religiosos. Almoço durante o percurso. Regressaremos a Atenas passando por Trikala,
Lamia, Termopilas (paragem para visitar o Monumento a Leonidas) e por fim Kamena Vourla. Chegaremos a Atenas ao
final da tarde. Jantar e alojamento no Hotel Stanley 4*.

7º Dia - 1 Julho - ATENAS – ILHAS de HYDRA, POROS & AEGINA
Transporte privado para o porto de Flisvos para embarque num passeio de barco de dia inteiro pelas ilhas do Golfo
Sarónico, incluindo o almoço. Hydra, Poros e Aegina são as ilhas mais próximas de Atenas onde conseguimos sentir o
ambiente de “ilhas gregas”: o colorido do casario, o reflexo do azul do mar, a agitação do pequeno comércio, e os
pequenos barcos ao largo… Um dia tranquilo de mar e sol para despedida da Grécia. Regresso ao porto de Flisvos ao
final da tarde, e regresso ao hotel. Saída de novo para um jantar especial de despedida, com animação local. No final do
jantar regresso ao hotel e alojamento.

8º Dia - 2 Julho - ATENAS / ZURIQUE / LISBOA
Manhã livre para as ultimas visitas na capital Grega, compras ou outras actividades de carácter particular. Será uma
excelente oportunidade para passear um pouco pelo típico bairro de Plaka, com as suas estreitas e animadas ruas. Em
hora a combinar, transporte privativo para o Aeroporto Internacional de Atenas. Formalidades de embarque e partida
às 17h50 em voo regular Swiss, com destino a Lisboa (escala em Zurique das 19h35 às 22h35). Chegada ao aeroporto de
Lisboa pelas 00h25.
FIM DA VIAGEM

Dresden

54

25 Jun. a 2 Jul. | 8 dias – 7 noites | Hotéis 4* |  Pensão Completa
GRÉCIA Antiga

1º Dia - 25 Junho - LISBOA / MUNIQUE / ATENAS
Partida às 06h20 em voo regular Lufthansa, com destino a Atenas (escala em Munique das 10h20 às 11h15). Chegada a
Atenas às 14h40. Assistência na chegada e transporte para o Hotel Stanley 4*. Jantar e alojamento.

2º Dia - 26 Junho - ATENAS & Cabo SOUNION
Início da visita de cidade que permitirá observar os grandes contrastes existentes entre a capital da Grécia clássica e a
cidade cosmopolita. Na Acrópole poderemos admirar o Templo de Atenea, a harmoniosa arquitectura geométrica do
Partenon, Erecteion com o seu fabuloso pórtico de Cariátides e Pandroseion. Visitaremos o Templo de Zeus Olímpico, o
Arco de Adriano, o Parlamento com o túmulo do soldado desconhecido e a cidade moderna de Atenas com o seu
Palácio Real e o Estádio Olímpico onde se celebraram os primeiros jogos Olímpicos da era moderna. Almoço. Após o
almoço, continuamos até ao Cabo Sounion no ponto mais meridional da Ática. Mais ou menos a 70 km de Atenas
encontramos neste pequeno promontório o Templo de Poseidon com o Mar Egeu a seus pés. Daqui se pode admirar
um dos mais belos entardeceres de toda a Grécia. Ao fim da tarde regresso ao hotel, jantar e alojamento.

3º Dia - 27 Junho - ATENAS / EPIDAURO / MICENAS / OLÍMPIA
Saímos pela costa até ao Canal de Corinto, pequena paragem e continuação para Epidauro onde visitaremos o seu
famoso Teatro, cuja qualidade acústica é conhecida em todo o mundo. Continuamos a viagem e após breve paragem
visitaremos o recinto arqueológico de Micenas, com o Tesouro dos Átridas, a Porta dos Leões (entrada impressionante
da Acrópole) e o túmulo de Agamenon. Almoço durante as visitas. Seguiremos depois pelas planícies de Arcádia,
Tripolis e Megalopole até chegarmos ao berço dos Jogos Olímpicos – a cidade de Olympia. Jantar e alojamento no
Hotel Olympic Village 4*.

4º Dia - 28 Junho - OLÍMPIA / DELFOS
Início da visita de Olympia. Este lugar monopolizou durante quase 10 séculos a vida religiosa e política da grande Grécia
antiga. Neste lugar mítico celebraram-se pela 1ª vez os Jogos Olímpicos, verdadeira trégua sagrada, momento em que
paravam todas as guerras. Aqui visitaremos os Templos de Zeus e de Hera, o Estádio e o Museu. Almoço. Atravessando
a nova ponte, passamos pelas pitorescas cidades de Nafpaktos (Lepanto) e Itea até que ao fim da tarde chegaremos a
Delfos. Jantar e alojamento no Hotel Amália Delphi 4*.

5º Dia - 29 Junho - DELFOS / KALAMBAKA
Saída do hotel para visita de Delfos, lugar onde se combinam de uma forma perfeita a natureza e as lendas. Foi na
antiguidade que aqui se ergueu um majestoso e imponente santuário em honra de Apolo, o deus da beleza e da música
com a finalidade de estabelecer a melhor comunicação entre o Homem e os Deuses. Visitaremos o Santuário de Apolo,
o Tesouro dos Atenienses, o Oráculo de Pitonisa e o Museu. Em seguida, continuaremos a viagem até Kalambaka
passando por algumas cidades típicas de Grécia Central. Almoço durante o percurso. Ao fim da tarde chegaremos a
Kalambaka. Jantar e alojamento no Hotel Grand Meteora Kalambaka 4*.

Meteora

Outra data: 
29 Jun. a 6 Jul. 
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P/ Pessoa Base Taxas Total Valor/mês*

Duplo 1 619 € 145 € 1 764 € 294 €

Suplem. Individual 66 €
*  Exempl o de pagamento em 6  me n s a l i d a d e s  de 29 M ar .19 a 30 Ago. ’ 19,  par a r e s e r v a s  a t é  2 9  M a r . ' 1 9 .   V i de pág.3.

396 €

Atenas

6º Dia - 30 Junho - KALAMBAKA / METEORA / TERMOPILAS / ATENAS
Visita de Meteora que emerge de um cenário único de altas e sobranceiras rochas graníticas, semelhantes a menires,
parecendo ao mesmo tempo suspensas do ar. Aí vamos encontrar mosteiros dos tempos mais remotos, que guardam
valiosíssimos tesouros históricos e religiosos. Almoço durante o percurso. Regressaremos a Atenas passando por Trikala,
Lamia, Termopilas (paragem para visitar o Monumento a Leonidas) e por fim Kamena Vourla. Chegaremos a Atenas ao
final da tarde. Jantar e alojamento no Hotel Stanley 4*.

7º Dia - 1 Julho - ATENAS – ILHAS de HYDRA, POROS & AEGINA
Transporte privado para o porto de Flisvos para embarque num passeio de barco de dia inteiro pelas ilhas do Golfo
Sarónico, incluindo o almoço. Hydra, Poros e Aegina são as ilhas mais próximas de Atenas onde conseguimos sentir o
ambiente de “ilhas gregas”: o colorido do casario, o reflexo do azul do mar, a agitação do pequeno comércio, e os
pequenos barcos ao largo… Um dia tranquilo de mar e sol para despedida da Grécia. Regresso ao porto de Flisvos ao
final da tarde, e regresso ao hotel. Saída de novo para um jantar especial de despedida, com animação local. No final do
jantar regresso ao hotel e alojamento.

8º Dia - 2 Julho - ATENAS / ZURIQUE / LISBOA
Manhã livre para as ultimas visitas na capital Grega, compras ou outras actividades de carácter particular. Será uma
excelente oportunidade para passear um pouco pelo típico bairro de Plaka, com as suas estreitas e animadas ruas. Em
hora a combinar, transporte privativo para o Aeroporto Internacional de Atenas. Formalidades de embarque e partida
às 17h50 em voo regular Swiss, com destino a Lisboa (escala em Zurique das 19h35 às 22h35). Chegada ao aeroporto de
Lisboa pelas 00h25.
FIM DA VIAGEM

Dresden

54

25 Jun. a 2 Jul. | 8 dias – 7 noites | Hotéis 4* |  Pensão Completa
GRÉCIA Antiga

1º Dia - 25 Junho - LISBOA / MUNIQUE / ATENAS
Partida às 06h20 em voo regular Lufthansa, com destino a Atenas (escala em Munique das 10h20 às 11h15). Chegada a
Atenas às 14h40. Assistência na chegada e transporte para o Hotel Stanley 4*. Jantar e alojamento.

2º Dia - 26 Junho - ATENAS & Cabo SOUNION
Início da visita de cidade que permitirá observar os grandes contrastes existentes entre a capital da Grécia clássica e a
cidade cosmopolita. Na Acrópole poderemos admirar o Templo de Atenea, a harmoniosa arquitectura geométrica do
Partenon, Erecteion com o seu fabuloso pórtico de Cariátides e Pandroseion. Visitaremos o Templo de Zeus Olímpico, o
Arco de Adriano, o Parlamento com o túmulo do soldado desconhecido e a cidade moderna de Atenas com o seu
Palácio Real e o Estádio Olímpico onde se celebraram os primeiros jogos Olímpicos da era moderna. Almoço. Após o
almoço, continuamos até ao Cabo Sounion no ponto mais meridional da Ática. Mais ou menos a 70 km de Atenas
encontramos neste pequeno promontório o Templo de Poseidon com o Mar Egeu a seus pés. Daqui se pode admirar
um dos mais belos entardeceres de toda a Grécia. Ao fim da tarde regresso ao hotel, jantar e alojamento.

3º Dia - 27 Junho - ATENAS / EPIDAURO / MICENAS / OLÍMPIA
Saímos pela costa até ao Canal de Corinto, pequena paragem e continuação para Epidauro onde visitaremos o seu
famoso Teatro, cuja qualidade acústica é conhecida em todo o mundo. Continuamos a viagem e após breve paragem
visitaremos o recinto arqueológico de Micenas, com o Tesouro dos Átridas, a Porta dos Leões (entrada impressionante
da Acrópole) e o túmulo de Agamenon. Almoço durante as visitas. Seguiremos depois pelas planícies de Arcádia,
Tripolis e Megalopole até chegarmos ao berço dos Jogos Olímpicos – a cidade de Olympia. Jantar e alojamento no
Hotel Olympic Village 4*.

4º Dia - 28 Junho - OLÍMPIA / DELFOS
Início da visita de Olympia. Este lugar monopolizou durante quase 10 séculos a vida religiosa e política da grande Grécia
antiga. Neste lugar mítico celebraram-se pela 1ª vez os Jogos Olímpicos, verdadeira trégua sagrada, momento em que
paravam todas as guerras. Aqui visitaremos os Templos de Zeus e de Hera, o Estádio e o Museu. Almoço. Atravessando
a nova ponte, passamos pelas pitorescas cidades de Nafpaktos (Lepanto) e Itea até que ao fim da tarde chegaremos a
Delfos. Jantar e alojamento no Hotel Amália Delphi 4*.

5º Dia - 29 Junho - DELFOS / KALAMBAKA
Saída do hotel para visita de Delfos, lugar onde se combinam de uma forma perfeita a natureza e as lendas. Foi na
antiguidade que aqui se ergueu um majestoso e imponente santuário em honra de Apolo, o deus da beleza e da música
com a finalidade de estabelecer a melhor comunicação entre o Homem e os Deuses. Visitaremos o Santuário de Apolo,
o Tesouro dos Atenienses, o Oráculo de Pitonisa e o Museu. Em seguida, continuaremos a viagem até Kalambaka
passando por algumas cidades típicas de Grécia Central. Almoço durante o percurso. Ao fim da tarde chegaremos a
Kalambaka. Jantar e alojamento no Hotel Grand Meteora Kalambaka 4*.

Meteora

Outra data: 
29 Jun. a 6 Jul. 
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P/ Pessoa Base Taxas Total Valor/mês*

Duplo 1 486 € 44 € 1 530 € 255 €

Suplem. Individual 40 €
*  Exempl o de pagamento em 6  me n s a l i d a d e s  de 29 M ar .19 a 30 Ago. ’ 19,  par a r e s e r v a s  a t é  2 9  M a r . ' 1 9 .   V i de pág.3.

240 €

5º Dia - 4 Julho - SÃO JORGE / GRACIOSA
Saída para visita pedonal da Vila de Velas, incluindo a Igreja Matriz e o museu local, e algum tempo livre para
passear pelas ruas da vila. Almoço em restaurante local, seguido de transporte para o aeroporto. Após as
formalidades de embarque, saída às 16h05 no voo Sata SP 615 com destino à ilha Terceira. Escala na ilha Terceira das
16h35 às 17h05. Chegada à Ilha Graciosa pelas 17h35. Assistência e transporte para o Hotel Graciosa Resort 4*, jantar
e alojamento.

6º Dia - 5 Julho - GRACIOSA
Saída de Santa Cruz em direção ao Monte d′ Ajuda, de onde se tem uma vista panorâmica sobre Santa Cruz. Pelo
caminho, paragem para admirar as vinhas e os moinhos, cartão postal da ilha, que a tornam numa das mais belas
paisagens dos Açores. Seguiremos a nossa visita com uma pequena paragem na Vila da Praia, interessante vila
piscatória, e também nas Termas do Carapacho, localizadas numa bela paisagem. Paragem para almoço em
restaurante local. Continuação para a Caldeira e Furna do Enxofre (entrada), onde podemos observar um lago
subterrâneo. Esta formação geológica única é um dos pontos mais interessantes da ilha. Continuaremos até
Guadalupe, Vitória e mais para o norte da ilha, regressando a Santa Cruz. Na chegada à cidade teremos como última
paragem a Igreja Principal onde pinturas e detalhes artísticos merecem ser vistos. Jantar e alojamento no hotel.

7º Dia - 6 Julho - GRACIOSA / PONTA DELGADA / LISBOA
Manhã livre para os últimos passeios pelas ruas de Santa Cruz. Em hora a informar, transporte para o aeroporto e
saída às 13h05 no voo SP453 com destino a São Miguel. Chegada ao aeroporto de Ponta Delgada pelas 14h40,
assistência local e entrega de almoço pic-nic. Saída do aeroporto em direcção a Ponta Delgada, para visita a pé da
cidade, terminando a visita no Convento da Esperança, onde se encontra a famosa imagem do Senhor Santo Cristo
dos Milagres. No final da visita, transporte de regresso ao aeroporto. Após as formalidades de embarque, saída às
21h15 no voo Sata SP128 com destino a Lisboa. Chegada ao aeroporto de Lisboa pelas 00h25.
FIM DA VIAGEM

Graciosa
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Ilha Sã Miguel

AÇORES – Sta Maria | S. Miguel | S. Jorge | Graciosa
30 Jun. a 6 Jul. | 7 dias – 6 noites | Hotéis 4* (3* S. Jorge) | Pensão Completa 

1º Dia - 30 Junho - LISBOA / SANTA MARIA
Partida às 15h00 no voo Sata S4 115, com destino à Ilha de Santa Maria. Chegada pelas 16h25, assistência e
transporte para o Hotel Colombo 4*. Jantar e alojamento no hotel.

2º Dia - 1 Julho - SANTA MARIA
Saída para visita de dia inteiro à ilha de Santa Maria. A caminho das Lagoinhas, visita da Igreja de São Pedro.
Seguiremos depois até Santa Bárbara, com a sua Igreja Matriz. Saímos de Santa Bárbara pela parte oeste para visitar a
Baía de S. Lourenço, cartão-de-visita da Ilha de Santa Maria, com a sua forma de anfiteatro, rodeada com vinhas
cultivadas em socalcos e com praia e piscinas naturais muito concorridas na época balnear. Continuação até ao
Espírito Santo, visitando o Museu Etnográfico e a Igreja do séc. XVI, onde, de acordo com a lenda, foi celebrada a
primeira missa nos Açores. Regresso a Vila do Porto para almoço em restaurante local. Depois do almoço, seguiremos
em direcção aos Anjos, e visitaremos uma pequena capela onde Cristóvão Colombo assistiu a uma missa no regresso
da sua primeira viagem à América. Visita ainda da Vila do Porto. Regresso ao hotel para jantar e alojamento.

3º Dia - 2 Julho - SANTA MARIA / SÃO MIGUEL - Ponta Delgada - Sete Cidades / SÃO JORGE
Devido ao horário do voo, esta manhã o pequeno-almoço será pic-nic. Transporte para o aeroporto de Santa Maria.
Após as formalidades de embarque, saída no voo SP100 às 07h25 com destino a Ponta Delgada. Chegada às 07h50.
Assistência pelo guia local e saída do aeroporto em direcção à zona mais ocidental da Ilha onde estão situadas as
montanhas e a Lagoa das Sete Cidades. Será feita uma pequena paragem no miradouro da Vista do Rei, uma das mais
importantes vistas panorâmicas da ilha, de onde se pode observar a famosa lagoa, uma azul e uma verde, adormecida
dentro de uma enorme cratera vulcânica. Descida até à vila das Sete Cidades, um autêntico retrato da vida rural
micaelense. Regresso a Ponta Delgada através de uma estrada de montanha, o que possibilita a vista sobre as belas
paisagens da zona central da ilha. Nos arredores da cidade faremos uma visita às estufas de ananases, para conhecer
o modo peculiar como esta fruta tropical é cultivada nos Açores, e para saborear o famoso licor de ananás (mediante
disponibilidade do fornecedor). Almoço, seguido de transporte imediato para o aeroporto. Saída às 14h00 com
destino a S. Jorge. Chegada às 14h50. Transporte para o Hotel São Jorge Garden 3*. Em hora a combinar, saída para
pequeno passeio a pé até ao restaurante local para jantar. Regresso ao hotel e alojamento.

4º Dia - 3 Julho - SÃO JORGE
Saída do hotel pela costa Sul, com visita ao miradouro das Velas, com vista para esta vila. Seguimos pela freguesia da
Ribeira do Nabo, com paragem na Cooperativa de Artesanato, e continuamos para a Urzelina, com visita à torre
desta mesma freguesia. No decorrer da visita passaremos pelos principais pontos turísticos da ilha, como sejam os
moinhos típicos de S. Jorge, o sítio dos Casteletes, o Miradouro da Calheta, Ribeira Seca e Santo Antão. Paragem para
almoço durante as visitas. Regresso a Velas pelo lado norte, passando pela freguesia do Norte Pequeno.
Continuaremos o percurso com paragem no Miradouro da Fajã dos Cubres, Norte Grande, e Miradouro da Fajã do
Ouvidor. Antes da chegada a Velas, passagem ainda pelas freguesias de Santo António, Toledo, Parque das Sete
Fontes e Rosais Velas. Jantar em restaurante local em Velas. Alojamento no hotel.
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P/ Pessoa Base Taxas Total Valor/mês*

Duplo 1 486 € 44 € 1 530 € 255 €

Suplem. Individual 40 €
*  Exempl o de pagamento em 6  me n s a l i d a d e s  de 29 M ar .19 a 30 Ago. ’ 19,  par a r e s e r v a s  a t é  2 9  M a r . ' 1 9 .   V i de pág.3.

240 €

5º Dia - 4 Julho - SÃO JORGE / GRACIOSA
Saída para visita pedonal da Vila de Velas, incluindo a Igreja Matriz e o museu local, e algum tempo livre para
passear pelas ruas da vila. Almoço em restaurante local, seguido de transporte para o aeroporto. Após as
formalidades de embarque, saída às 16h05 no voo Sata SP 615 com destino à ilha Terceira. Escala na ilha Terceira das
16h35 às 17h05. Chegada à Ilha Graciosa pelas 17h35. Assistência e transporte para o Hotel Graciosa Resort 4*, jantar
e alojamento.

6º Dia - 5 Julho - GRACIOSA
Saída de Santa Cruz em direção ao Monte d′ Ajuda, de onde se tem uma vista panorâmica sobre Santa Cruz. Pelo
caminho, paragem para admirar as vinhas e os moinhos, cartão postal da ilha, que a tornam numa das mais belas
paisagens dos Açores. Seguiremos a nossa visita com uma pequena paragem na Vila da Praia, interessante vila
piscatória, e também nas Termas do Carapacho, localizadas numa bela paisagem. Paragem para almoço em
restaurante local. Continuação para a Caldeira e Furna do Enxofre (entrada), onde podemos observar um lago
subterrâneo. Esta formação geológica única é um dos pontos mais interessantes da ilha. Continuaremos até
Guadalupe, Vitória e mais para o norte da ilha, regressando a Santa Cruz. Na chegada à cidade teremos como última
paragem a Igreja Principal onde pinturas e detalhes artísticos merecem ser vistos. Jantar e alojamento no hotel.

7º Dia - 6 Julho - GRACIOSA / PONTA DELGADA / LISBOA
Manhã livre para os últimos passeios pelas ruas de Santa Cruz. Em hora a informar, transporte para o aeroporto e
saída às 13h05 no voo SP453 com destino a São Miguel. Chegada ao aeroporto de Ponta Delgada pelas 14h40,
assistência local e entrega de almoço pic-nic. Saída do aeroporto em direcção a Ponta Delgada, para visita a pé da
cidade, terminando a visita no Convento da Esperança, onde se encontra a famosa imagem do Senhor Santo Cristo
dos Milagres. No final da visita, transporte de regresso ao aeroporto. Após as formalidades de embarque, saída às
21h15 no voo Sata SP128 com destino a Lisboa. Chegada ao aeroporto de Lisboa pelas 00h25.
FIM DA VIAGEM

Graciosa
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Ilha Sã Miguel

AÇORES – Sta Maria | S. Miguel | S. Jorge | Graciosa
30 Jun. a 6 Jul. | 7 dias – 6 noites | Hotéis 4* (3* S. Jorge) | Pensão Completa 

1º Dia - 30 Junho - LISBOA / SANTA MARIA
Partida às 15h00 no voo Sata S4 115, com destino à Ilha de Santa Maria. Chegada pelas 16h25, assistência e
transporte para o Hotel Colombo 4*. Jantar e alojamento no hotel.

2º Dia - 1 Julho - SANTA MARIA
Saída para visita de dia inteiro à ilha de Santa Maria. A caminho das Lagoinhas, visita da Igreja de São Pedro.
Seguiremos depois até Santa Bárbara, com a sua Igreja Matriz. Saímos de Santa Bárbara pela parte oeste para visitar a
Baía de S. Lourenço, cartão-de-visita da Ilha de Santa Maria, com a sua forma de anfiteatro, rodeada com vinhas
cultivadas em socalcos e com praia e piscinas naturais muito concorridas na época balnear. Continuação até ao
Espírito Santo, visitando o Museu Etnográfico e a Igreja do séc. XVI, onde, de acordo com a lenda, foi celebrada a
primeira missa nos Açores. Regresso a Vila do Porto para almoço em restaurante local. Depois do almoço, seguiremos
em direcção aos Anjos, e visitaremos uma pequena capela onde Cristóvão Colombo assistiu a uma missa no regresso
da sua primeira viagem à América. Visita ainda da Vila do Porto. Regresso ao hotel para jantar e alojamento.

3º Dia - 2 Julho - SANTA MARIA / SÃO MIGUEL - Ponta Delgada - Sete Cidades / SÃO JORGE
Devido ao horário do voo, esta manhã o pequeno-almoço será pic-nic. Transporte para o aeroporto de Santa Maria.
Após as formalidades de embarque, saída no voo SP100 às 07h25 com destino a Ponta Delgada. Chegada às 07h50.
Assistência pelo guia local e saída do aeroporto em direcção à zona mais ocidental da Ilha onde estão situadas as
montanhas e a Lagoa das Sete Cidades. Será feita uma pequena paragem no miradouro da Vista do Rei, uma das mais
importantes vistas panorâmicas da ilha, de onde se pode observar a famosa lagoa, uma azul e uma verde, adormecida
dentro de uma enorme cratera vulcânica. Descida até à vila das Sete Cidades, um autêntico retrato da vida rural
micaelense. Regresso a Ponta Delgada através de uma estrada de montanha, o que possibilita a vista sobre as belas
paisagens da zona central da ilha. Nos arredores da cidade faremos uma visita às estufas de ananases, para conhecer
o modo peculiar como esta fruta tropical é cultivada nos Açores, e para saborear o famoso licor de ananás (mediante
disponibilidade do fornecedor). Almoço, seguido de transporte imediato para o aeroporto. Saída às 14h00 com
destino a S. Jorge. Chegada às 14h50. Transporte para o Hotel São Jorge Garden 3*. Em hora a combinar, saída para
pequeno passeio a pé até ao restaurante local para jantar. Regresso ao hotel e alojamento.

4º Dia - 3 Julho - SÃO JORGE
Saída do hotel pela costa Sul, com visita ao miradouro das Velas, com vista para esta vila. Seguimos pela freguesia da
Ribeira do Nabo, com paragem na Cooperativa de Artesanato, e continuamos para a Urzelina, com visita à torre
desta mesma freguesia. No decorrer da visita passaremos pelos principais pontos turísticos da ilha, como sejam os
moinhos típicos de S. Jorge, o sítio dos Casteletes, o Miradouro da Calheta, Ribeira Seca e Santo Antão. Paragem para
almoço durante as visitas. Regresso a Velas pelo lado norte, passando pela freguesia do Norte Pequeno.
Continuaremos o percurso com paragem no Miradouro da Fajã dos Cubres, Norte Grande, e Miradouro da Fajã do
Ouvidor. Antes da chegada a Velas, passagem ainda pelas freguesias de Santo António, Toledo, Parque das Sete
Fontes e Rosais Velas. Jantar em restaurante local em Velas. Alojamento no hotel.
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RÚSSIA
13 a 19 Agosto + Setembro

BUDAPESTE
15 a 18 Agosto + 19 a 22 Setembro

+ 5 a 8 Dezembro

ITÁLIA - Lagos Italianos
15 a 19 Agosto

CANADÁ
15 a 24 Agosto

CANADÁ & EUA
31 Agosto a 9/15 Setembro

UZBEQUISTÃO
3 a 11 Setembro

CROÁCIA
3 a 10 Setembro

ALBÂNIA
3 a 12 Setembro

Outros Destinos – 2º SEMESTRE 2019
Consulte-nos

www.oasistravel.net
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GEÓRGIA, ARMÉNIA & AZERBAIJÃO
4 a 15 Julho

GEÓRGIA & ARMÉNIA 
8 a 16 Jul. + 2 a 10 Set. + 17 a 25 Set.

DINAMARCA & SUÉCIA
11 a 15 Julho

ITÁLIA – Florença e Veneza
12 a 16 Julho

JORDÂNIA
17 a 24 Julho

POLÓNIA
20 a 27 Julho

Cruzeiro ALASKA
27 Julho a 5 Agosto

BULGÁRIA & ROMÉNIA
8 a 17/18 Agosto

Outros Destinos – 2º SEMESTRE 2019
Consulte-nos

www.oasistravel.net
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RÚSSIA
13 a 19 Agosto + Setembro

BUDAPESTE
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Outros Destinos – 2º SEMESTRE 2019
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www.oasistravel.net
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GEÓRGIA, ARMÉNIA & AZERBAIJÃO
4 a 15 Julho

GEÓRGIA & ARMÉNIA 
8 a 16 Jul. + 2 a 10 Set. + 17 a 25 Set.

DINAMARCA & SUÉCIA
11 a 15 Julho

ITÁLIA – Florença e Veneza
12 a 16 Julho

JORDÂNIA
17 a 24 Julho

POLÓNIA
20 a 27 Julho

Cruzeiro ALASKA
27 Julho a 5 Agosto

BULGÁRIA & ROMÉNIA
8 a 17/18 Agosto

Outros Destinos – 2º SEMESTRE 2019
Consulte-nos

www.oasistravel.net
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Cruzeiro de VANCOUVER ao HAWAII
18 Setembro a 2 Outubro

CROÁCIA, ESLÓVENIA, HERZEGOVINA 
& MONTENEGRO
19 a 26 Setembro

EQUADOR & GALÁPAGOS
21 Setembro a 5 Outubro

IRÃO - Antiga Pérsia
28 Setembro a 7 Outubro

+ Abril 2020

JAPÃO Fascinante
5 a 17 Outubro

LÍBANO – História & Natureza
10 a 18 Outubro

Outros Destinos – 2º SEMESTRE 2019
Consulte-nos

www.oasistravel.net
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ITÁLIA – Costa Amalfitana & CAPRI
5 a 8 Setembro

MALÁSIA, ILHA de BORNÉU & 
SINGAPURA

5 a 15 Setembro

SINGAPURA, AUSTRÁLIA & 
N.ZELÂNDIA com extensão a BALI

7 a 24 Set. + 14 Set. a 1 Out.
+ Outubro 2020

CHINA, MACAU & HONG KONG
7 a 19 Setembro

MARROCOS 
Kasbahs, Oásis e Deserto do Atlas

8 a 15 Setembro + 22 a 29 Setembro

BIELORRUSSIA
11 a 18 Setembro

Outros Destinos – 2º SEMESTRE 2019
Consulte-nos

www.oasistravel.net
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VIETNAME & CAMBODJA
25 Outubro a 5 Novembro

ARGENTINA, CHILE & URUGUAI
26 Outubro a 8 Novembro + Abril 2020

VIENA
1 a 3 Novembro + 6 a 9 Dezembro

PRAGA
1 a 4 Novembro

DUBLIN
1 a 3 Novembro

TAILÂNDIA
1 a 13 Novembro

Outros Destinos – 2º SEMESTRE 2019
Consulte-nos

www.oasistravel.net
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Cruzeiro 
VANCOUVER a LOS ANGELES

12 a 22 Outubro

Cruzeiro de MIAMI a LOS ANGELES 
pela COLÔMBIA, CANAL do PANAMÁ, 
COSTA RICA, GUATEMALA e MÉXICO

13 Outubro a 1 Novembro

CHILE, ARGENTINA, & URUGUAI
incluindo DESERTO ATACAMA

16 Out. a 1 Nov. + 16 Nov. a 1 Dez.

PERÚ - Magia do Império Inca
5 a 18 Outubro

Uma Outra ÍNDIA & NEPAL
19 Outubro a 3 Novembro

ÍNDIA, Magia Colorida do Rajastão
Especial Festivais

22 Out. a 2/4 Nov. + Março 2020

Outros Destinos – 2º SEMESTRE 2019
Consulte-nos

www.oasistravel.net
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Jewel of the Seas – Royal Caribbean
Cruzeiro DUBAI & OMÃ

12 a 20 Janeiro’20 

Cruzeiro SINGAPURA, MALÁSIA, 
FILIPINAS, VIETNAME & HONG-KONG

17 Janeiro a 2 Fevereiro’20

Cruzeiro SINGAPURA, VIETNAME, 
TAIWAN, JAPÃO & HONG-KONG

30 Janeiro a 16 Fevereiro’20

Cruzeiro JAPÃO & COREIA do SUL
8 a 22 Abril’20 

VOLTA ao MUNDO
Abril’20

Grande Expresso TRANSIBERIANO
6 a 21 Junho’20

Outros Destinos 2020
Consulte-nos

www.oasistravel.net
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Tesouros do REINO de OMÃ
1 a 11 Novembro

Grande Cruzeiro AUSTRÁLIA, 
TASMÂNIA & NOVA ZELÂNDIA

5 a 22 Novembro

VIETNAME
Grande Circuito de Norte a Sul

9 a 22 Novembro

FILIPINAS
Na Rota de Fernão Magalhães
23 Novembro a 2 Dezembro

AURORA BOREAL nas margens do Oceano Ártico
Especial FIM de ANO

27 Dezembro a 5 Janeiro

Outros Destinos – 2º SEMESTRE 2019
Consulte-nos

www.oasistravel.net
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Todos os programas constantes deste catálogo SELECÇÕES 2019 incluem SEGURO ESPECIAL OASIStravel, englobando
também INTERRUPÇÃO e CANCELAMENTO ANTECIPADO de viagem. Porque o bem estar dos nossos clientes são a nossa
maior preocupação, e queremos minimizar as dificuldades com imprevistos, continuamos a oferecer, juntamente com os
habituais capitais seguros, uma assistência mais próxima e em qualquer parte do mundo, que em caso de sinistro presta
ASSISTÊNCIA IMEDIATA SEM QUALQUER ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS NOS CUIDADOS MÉDICOS, evitando
desembolsos e formalismos posteriores com os pedidos de reembolsos.

GARANTIAS Multiviagens 
MIP60K_PVFM 3K

Morte ou Invalidez Permanente 60.000 €
Despesas de funeral em Portugal em caso de acidente ocorrido no estrangeiro 1.000 €
Perdas ou Danos à Bagagem 1.000 €
Despesas de Tratamento em Portugal por acidente no Estrangeiro 1.500 €
Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização no Estrangeiro por acidente e por doença 7.500 €
Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização no Estrangeiro por doença pré-existente 500 €

Despesas Médicas, Farmacêuticas e Hospitalização por acidente em Portugal em trânsito para o estrangeiro 7.500 €
Repatriamento ou transporte sanitário de feridos ou doentes Ilimitado

Acompanhamento da pessoa segura hospitalizada
Bilhete de ida e volta para um familiar (transporte - ilimitado) e respectiva estadia (hotel)
Prolongamento de estadia em hotel no estrangeiro

125 €/dia
Max € 1.250

por cobertura

Transporte ou repatriamento da pessoa segura falecida Ilimitado
Envio Urgente de Medicamentos para o Estrangeiro Ilimitado
Assistência por Roubo de Bagagens no estrangeiro Ilimitado
Adiantamento de Fundos no Estrangeiro 1.500 €
Atraso na recepção de bagagem (>24 horas) 100 €

Atraso no voo ( > 12 horas) 
perda da ligação aérea 

125 €/dia
Max € 625

por cobertura
Cancelamento Antecipado da Viagem 10.000 €
Interrupção da viagem 5.000 €
Perda de Ligações Aéreas (indemnização diária no máximo de 2 dias) 400 €

Resumo dos principais motivos de CANCELAMENTO ANTECIPADO e INTERRUPÇÃO DA VIAGEM (legalmente comprovados):
+ Falecimento, doença grave ou acidente grave de: Pessoa segura ou cônjuge, ascendentes e descendentes em 1º e 2º grau de ambos, e ainda noras,
genros, irmãos, cunhados e sogros de ambos; Pessoa encarregue de tomar conta de menores ou familiares diminuídos a cargo; Pessoa que substitua
profissionalmente; Acompanhantes na viagem; + Destruição de habitação permanente ou local de trabalho; + Sinistro automóvel de que resultem danos
corporais em terceiros; + Chamada a novo emprego, ou relocalização da empresa, ou despedimento da pessoa segura, ou ausência de pagamento pela
entidade patronal; + Receção de filho adotivo; + Chamada inesperada a intervenção cirúrgica; + Complicações de parto; + Qualquer doença em pessoas
seguras de idade inferior a 2 anos (disponível na garantia de cancelamento antecipado); + Verifique outros na garantia detalhada.

Esta página é meramente informativa, sem carácter contratual e não substitui as condições gerais e especiais das apólices nº PVFM
PLUS AV-3k 2018-954-00000356 + CIV–B4900003657 em poder da OASISTRAVEL e de VICTORIA – Seguros S.A.. Para uma consulta
detalhada de todos os motivos de cancelamento antecipado e interrupção de viagem, respectivas cláusulas contratuais ou outras
garantias complementares que queira contratar, por favor consulte o nosso site em WWW.OASISTRAVEL.NET.

Inscreva-se e Viaje 
Sempre Seguro

Alguns dos módulos de seguros 
que poderá subscrever adicionalmente:

Aumento do Capital por Morte ou Invalidez Permanente:
MIP 125.000 € MIP 250.000 €

5 a 9 dias 33 € 38 €
10 a 16 dias 44 € 58 €
17 a 31 dias 69 € 82 €
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Perturbação da 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 de 3.000€ por pessoa que vai permitir
respectivamente, 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.
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Condições Gerais
ORGANIZAÇÃO - A organização destas viagens é da OÁSIS - Viagens e Turismo,
S.A., com o capital social de 499.000 Euros, com sede na Rua Alexandre Herculano,
3-B em 1169-070 Lisboa, n.i.p.c. 501821627 e matrícula da C.R. Comercial de
Lisboa, titular do RNAVT n.º 1959. Excepção feita para programas de outros
operadores, caso em que o nome do respectivo operador turístico responsável
estará mencionado na ficha de inscrição.

INSCRIÇÕES – No acto de inscrição o cliente terá de depositar 25% do preço da
viagem, reforçando com mais 25% até 60 dias da data de início da viagem,
liquidando o restante valor até 30 dias antes da partida; ou efectuar o pagamento
total mediante a entrega de cheques pré-datados de acordo com as facilidades
concedidas no programa. Se a inscrição tiver lugar a 31 dias ou menos da data de
partida, o preço total da viagem deverá ser pago no acto de inscrição, ficando esta
condicionada à obtenção de todos os fornecedores da confirmação das reservas
para todos os serviços da viagem. A agência organizadora reserva-se o direito de
anular qualquer inscrição cujo pagamento não tenha sido efectuado nas condições
acima mencionadas.

BAGAGEM - O passageiro tem a obrigação de reclamar directamente junto da
entidade prestadora do serviço em causa, no momento em que tem
conhecimento da subtracção, deterioração ou destruição da bagagem.

TAXAS DE AEROPORTO - Quando não incluídas, devem ser pagas separada e
previamente, ou localmente pelos passageiros nos aeroportos em que assim seja
exigido.

DOCUMENTAÇÃO - O cliente deverá possuir em boa ordem a sua documentação
pessoal ou familiar (bilhete de identidade, documentação militar, autorização para
menores, passaporte, vistos, certificado de vacinas e outros eventualmente
exigidos). A agência declina qualquer responsabilidade pela recusa de concessão
de vistos ou a não permissão de entrada ao cliente em país estrangeiro; nestes
casos aplicam-se as condições estabelecidas na cláusula "Desistências", sendo
ainda da conta do cliente todo e qualquer custo que tal situação acarretar. Os
cidadãos não portugueses deverão assegurar-se nos respectivos
consulados/embaixadas da necessidade de passaporte e/ou visto.

HORAS DE CHEGADA E PARTIDA - As horas de chegada e partida em cada cidade
estão mencionadas na hora local do respectivo país e de acordo com os horários
das companhias transportadoras à data de impressão do programa, pelo que
estão sujeitas a alteração. Nos percursos feitos de autocarro, as horas indicadas
são aproximadas. Em todos os meios de transporte ressalvam-se os atrasos
resultantes de razões técnicas ou outras relacionadas quer com os próprios meios
de transporte, quer com as empresas transportadoras.

PENSÃO COMPLETA - Nas viagens organizadas em regime de "pensão completa"
nunca estão incluídas nos preços as refeições que coincidam com as horas de voo,
transporte de e para aeroportos ou de espera de ligações aéreas.

INFORMAÇÃO – A agência reserva-se a possibilidade de modificar a informação
contida neste folheto/brochura. Exacta informação, tal como itinerários, horários
de chegada e partida, datas de operação, categorias dos alojamentos, etc, foi
facultada pelos prestadores de serviços, companhias aéreas, hotéis, etc. Qualquer
alteração ou variação que ocorra depois da sua publicação não pode ser
considerado informação enganosa.

MUDANÇAS - Caso seja possível, sempre que um cliente inscrito para uma
determinada viagem, desejar mudar a sua inscrição para uma outra viagem, ou
para a mesma com partida em data diferente, deverá pagar as respectivas
despesas de alteração. Contudo, se os fornecedores de serviços não aceitarem a
alteração, fica sujeito às despesas e encargos previstos na rubrica "Desistências".

CESSÃO DA INSCRIÇÃO - O cliente pode ceder a sua inscrição, fazendo-se
substituir por outra pessoa que preencha todas as condições requeridas para a
viagem, desde que informe a agência organizadora com pelo menos sete dias de
antecedência ou quinze dias em caso de viagem aérea ou cruzeiro e que os
fornecedores do transporte em causa e/ou outros fornecedores de serviços
aceitem tal substituição. A cessão de inscrição responsabiliza solidariamente o
cedente e o cessionário pelo pagamento do preço da viagem e pelos encargos
adicionais originados.

ALTERAÇÕES - Sempre que existam razões que o justifiquem, a agência
organizadora poderá alterar a ordem dos percursos, modificar as horas de partida
ou substituir qualquer dos hotéis previstos por outros de categoria similar.
Excepto por razões de força maior, a agência compromete-se a fornecer aos seus
clientes a totalidade dos serviços contratados com as condições e características
estipuladas. São causas de força maior as circunstâncias alheias à agência,
anormais e imprevisíveis, cujas consequências não se poderiam evitar apesar de
se ter levado a cabo as diligências devidas. Pelas mesmas razões, circunstâncias
ou causas de força maior, poderão, em geral, os prestadores de serviços,
modificar, alterar ou cancelar, no todo ou em parte, o serviço programado ou
contratado, antes ou durante a realização do mesmo. Em caso de greve ou por
causas de força maior, antes ou durante a viagem, a agência fará tudo o que
estiver ao seu alcance em benefício dos passageiros que se vejam afectados por
tal situação, se bem que todos os custos que resultem de tais circunstâncias sejam
por conta dos passageiros.

ALTERAÇÃO AO PREÇO - Os preços constantes deste programa estão baseados
nos custos dos serviços e taxas de câmbio vigentes à data de impressão do
programa, pelo que estão sujeitos a alterações que resultem de variações no
custo dos transportes ou do combustível, e direitos, impostos, taxas e flutuações
cambiais. Sempre que se verifique uma alteração ao preço da viagem, o cliente
será imediatamente informado e convidado a, dentro do prazo que lhe seja
fixado, aceitar o aumento verificado ou anular a sua inscrição nos mesmos termos
e condições que os previstos na rubrica "Desistências".

REEMBOLSOS – Não serão efectuados quaisquer reembolsos por serviços do
programa que o passageiro não tenha utilizado voluntariamente durante a
realização do mesmo.

RECLAMAÇÕES - Somente poderão ser consideradas desde que apresentadas por
escrito à agência onde se efectuou a reserva e liquidação da viagem e num prazo
não superior a 5 dias após o termo da prestação do serviço. As mesmas, e de
acordo com a directiva do Conselho da CE, só poderão ser aceites desde que
tenham sido participadas ao acompanhante OÁSIS ou, na falta deste, aos
fornecedores de serviços (hotéis, guias, agentes locais, etc.) durante o decurso da
viagem ou estadia, exigindo dos mesmos respectivos documentos comprovativos
da ocorrência. 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: Provedor do Cliente das Agências de Viagens e Turismo em
www.provedorapavt.com, Comissão Arbitral do Turismo de Portugal em
www.turismodeportugal.pt ou a qualquer uma das entidades devidamente
indicadas na lista disponibilizada pela Direcção Geral do Consumidor em
http://www.consumidor.pt/ cuja consulta desde já aconselhamos.

MÍNIMO DE PARTICIPANTES - Caso não seja atingido o mínimo de participantes
exigidos, a agência organizadora poderá cancelar a viagem, informando o cliente
com pelo menos 21 dias de antecedência, não havendo neste caso,
responsabilidade civil da agência por rescisão.

DESISTÊNCIAS - Se o cliente ou algum dos seus acompanhantes desistir da
viagem, terá de pagar todos os encargos a que o início do cumprimento do
contrato e a desistência dê lugar e ainda uma percentagem que pode ir até 15%
do preço da viagem. Quando seja caso disso, o cliente será reembolsado pela
diferença entre a quantia já paga e os montantes acima referidos.

ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS – A inscrição em algum destes programas,
pressupõe a aceitação plena das condições gerais que é um compromisso mútuo
entre o passageiro e a agência. Para dirimir qualquer questão derivada da
interpretação ou aplicação das condições contidas neste folheto/brochura fica
estabelecido o foro da Comarca de Lisboa, com renúncia a qualquer outro.

RESPONSABIIDADE – A responsabilidade da agência organizadora das viagens
constantes deste programa e emergentes das obrigações assumidas, encontra-se
garantida por um seguro de responsabilidade civil, na Companhia de Seguros
Generali. Apólice nº 0151 000074920 000.

CLAUSULAS ESPECIAIS SOBRE A RESPONSABILIDADE – (1) Se por factos não
imputáveis à agência organizadora esta vier a ficar impossibilitada de cumprir
alguma obrigação essencial do programa ou se vir forçada, para viabilizar a
realização da viagem, a acrescentar algum serviço ou aumentar a duração de
outro já previsto, incluindo alojamento, tem o cliente direito a desistir daquela,
sendo reembolsado de todas as quantias já pagas ou, em alternativa, aceitar uma
alteração eventual e variação de preço. Se os referidos factos não imputáveis à
agência organizadora vierem a determinar a anulação da viagem, pode o cliente
optar por participar numa outra viagem organizada, de preço equivalente. A
agência organizadora não poderá ser, em caso algum, responsabilizada por
incumprimento ou cumprimento deficiente caso o mesmo seja devido a situações
de força maior ou caso fortuito, motivado por circunstâncias anormais e
imprevisíveis, alheias àquele que as invoca (catástrofes naturais, greves,
atentados, ou outras), cujas consequências não possam ter sido evitadas apesar
de todas as diligências feitas, bem como nos casos em que a não prestação de
serviços tiver sido determinada pela superveniência de condições que isentem
legal, regulamentar ou contratualmente de responsabilidade de fornecedores
directa ou indirectamente envolvidos na mesma, sobre os quais a agência poderia
exercer o direito de regresso. Nos casos não incluídos neste ponto acima, a não
prestação de serviços previstos no programa de viagem por causas não
imputáveis à agência organizadora, e caso não seja possível a respectiva
substituição por serviços equivalentes, confere ao cliente o direito de ser
reembolsado pela diferença entre o preço dos serviços previstos e o dos
efetivamente prestados.

(2) As condições do contrato de transporte são as constantes do bilhete de
passagem (poderão ser fornecidas a pedido) e constituem a única relação
contratual entre a companhia transportadora e o passageiro.

Os preços mencionados já refletem o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
aplicável à data de impressão.

NOTA: As presentes Condições Gerais poderão ser complementadas por
quaisquer outras específicas desde que devidamente acordadas pelas partes.



Todos os programas constantes deste catálogo SELECÇÕES 2019 incluem SEGURO ESPECIAL OASIStravel, englobando
também INTERRUPÇÃO e CANCELAMENTO ANTECIPADO de viagem. Porque o bem estar dos nossos clientes são a nossa
maior preocupação, e queremos minimizar as dificuldades com imprevistos, continuamos a oferecer, juntamente com os
habituais capitais seguros, uma assistência mais próxima e em qualquer parte do mundo, que em caso de sinistro presta
ASSISTÊNCIA IMEDIATA SEM QUALQUER ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS NOS CUIDADOS MÉDICOS, evitando
desembolsos e formalismos posteriores com os pedidos de reembolsos.

GARANTIAS Multiviagens 
MIP60K_PVFM 3K

Morte ou Invalidez Permanente 60.000 €
Despesas de funeral em Portugal em caso de acidente ocorrido no estrangeiro 1.000 €
Perdas ou Danos à Bagagem 1.000 €
Despesas de Tratamento em Portugal por acidente no Estrangeiro 1.500 €
Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização no Estrangeiro por acidente e por doença 7.500 €
Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização no Estrangeiro por doença pré-existente 500 €

Despesas Médicas, Farmacêuticas e Hospitalização por acidente em Portugal em trânsito para o estrangeiro 7.500 €
Repatriamento ou transporte sanitário de feridos ou doentes Ilimitado

Acompanhamento da pessoa segura hospitalizada
Bilhete de ida e volta para um familiar (transporte - ilimitado) e respectiva estadia (hotel)
Prolongamento de estadia em hotel no estrangeiro

125 €/dia
Max € 1.250

por cobertura

Transporte ou repatriamento da pessoa segura falecida Ilimitado
Envio Urgente de Medicamentos para o Estrangeiro Ilimitado
Assistência por Roubo de Bagagens no estrangeiro Ilimitado
Adiantamento de Fundos no Estrangeiro 1.500 €
Atraso na recepção de bagagem (>24 horas) 100 €

Atraso no voo ( > 12 horas) 
perda da ligação aérea 

125 €/dia
Max € 625

por cobertura
Cancelamento Antecipado da Viagem 10.000 €
Interrupção da viagem 5.000 €
Perda de Ligações Aéreas (indemnização diária no máximo de 2 dias) 400 €

Resumo dos principais motivos de CANCELAMENTO ANTECIPADO e INTERRUPÇÃO DA VIAGEM (legalmente comprovados):
+ Falecimento, doença grave ou acidente grave de: Pessoa segura ou cônjuge, ascendentes e descendentes em 1º e 2º grau de ambos, e ainda noras,
genros, irmãos, cunhados e sogros de ambos; Pessoa encarregue de tomar conta de menores ou familiares diminuídos a cargo; Pessoa que substitua
profissionalmente; Acompanhantes na viagem; + Destruição de habitação permanente ou local de trabalho; + Sinistro automóvel de que resultem danos
corporais em terceiros; + Chamada a novo emprego, ou relocalização da empresa, ou despedimento da pessoa segura, ou ausência de pagamento pela
entidade patronal; + Receção de filho adotivo; + Chamada inesperada a intervenção cirúrgica; + Complicações de parto; + Qualquer doença em pessoas
seguras de idade inferior a 2 anos (disponível na garantia de cancelamento antecipado); + Verifique outros na garantia detalhada.

Esta página é meramente informativa, sem carácter contratual e não substitui as condições gerais e especiais das apólices nº PVFM
PLUS AV-3k 2018-954-00000356 + CIV–B4900003657 em poder da OASISTRAVEL e de VICTORIA – Seguros S.A.. Para uma consulta
detalhada de todos os motivos de cancelamento antecipado e interrupção de viagem, respectivas cláusulas contratuais ou outras
garantias complementares que queira contratar, por favor consulte o nosso site em WWW.OASISTRAVEL.NET.

Inscreva-se e Viaje 
Sempre Seguro

Alguns dos módulos de seguros 
que poderá subscrever adicionalmente:

Aumento do Capital por Morte ou Invalidez Permanente:
MIP 125.000 € MIP 250.000 €

5 a 9 dias 33 € 38 €
10 a 16 dias 44 € 58 €
17 a 31 dias 69 € 82 €
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Perturbação da 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 de 3.000€ por pessoa que vai permitir
respectivamente, 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.
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Condições Gerais
ORGANIZAÇÃO - A organização destas viagens é da OÁSIS - Viagens e Turismo,
S.A., com o capital social de 499.000 Euros, com sede na Rua Alexandre Herculano,
3-B em 1169-070 Lisboa, n.i.p.c. 501821627 e matrícula da C.R. Comercial de
Lisboa, titular do RNAVT n.º 1959. Excepção feita para programas de outros
operadores, caso em que o nome do respectivo operador turístico responsável
estará mencionado na ficha de inscrição.

INSCRIÇÕES – No acto de inscrição o cliente terá de depositar 25% do preço da
viagem, reforçando com mais 25% até 60 dias da data de início da viagem,
liquidando o restante valor até 30 dias antes da partida; ou efectuar o pagamento
total mediante a entrega de cheques pré-datados de acordo com as facilidades
concedidas no programa. Se a inscrição tiver lugar a 31 dias ou menos da data de
partida, o preço total da viagem deverá ser pago no acto de inscrição, ficando esta
condicionada à obtenção de todos os fornecedores da confirmação das reservas
para todos os serviços da viagem. A agência organizadora reserva-se o direito de
anular qualquer inscrição cujo pagamento não tenha sido efectuado nas condições
acima mencionadas.

BAGAGEM - O passageiro tem a obrigação de reclamar directamente junto da
entidade prestadora do serviço em causa, no momento em que tem
conhecimento da subtracção, deterioração ou destruição da bagagem.

TAXAS DE AEROPORTO - Quando não incluídas, devem ser pagas separada e
previamente, ou localmente pelos passageiros nos aeroportos em que assim seja
exigido.

DOCUMENTAÇÃO - O cliente deverá possuir em boa ordem a sua documentação
pessoal ou familiar (bilhete de identidade, documentação militar, autorização para
menores, passaporte, vistos, certificado de vacinas e outros eventualmente
exigidos). A agência declina qualquer responsabilidade pela recusa de concessão
de vistos ou a não permissão de entrada ao cliente em país estrangeiro; nestes
casos aplicam-se as condições estabelecidas na cláusula "Desistências", sendo
ainda da conta do cliente todo e qualquer custo que tal situação acarretar. Os
cidadãos não portugueses deverão assegurar-se nos respectivos
consulados/embaixadas da necessidade de passaporte e/ou visto.

HORAS DE CHEGADA E PARTIDA - As horas de chegada e partida em cada cidade
estão mencionadas na hora local do respectivo país e de acordo com os horários
das companhias transportadoras à data de impressão do programa, pelo que
estão sujeitas a alteração. Nos percursos feitos de autocarro, as horas indicadas
são aproximadas. Em todos os meios de transporte ressalvam-se os atrasos
resultantes de razões técnicas ou outras relacionadas quer com os próprios meios
de transporte, quer com as empresas transportadoras.

PENSÃO COMPLETA - Nas viagens organizadas em regime de "pensão completa"
nunca estão incluídas nos preços as refeições que coincidam com as horas de voo,
transporte de e para aeroportos ou de espera de ligações aéreas.

INFORMAÇÃO – A agência reserva-se a possibilidade de modificar a informação
contida neste folheto/brochura. Exacta informação, tal como itinerários, horários
de chegada e partida, datas de operação, categorias dos alojamentos, etc, foi
facultada pelos prestadores de serviços, companhias aéreas, hotéis, etc. Qualquer
alteração ou variação que ocorra depois da sua publicação não pode ser
considerado informação enganosa.

MUDANÇAS - Caso seja possível, sempre que um cliente inscrito para uma
determinada viagem, desejar mudar a sua inscrição para uma outra viagem, ou
para a mesma com partida em data diferente, deverá pagar as respectivas
despesas de alteração. Contudo, se os fornecedores de serviços não aceitarem a
alteração, fica sujeito às despesas e encargos previstos na rubrica "Desistências".

CESSÃO DA INSCRIÇÃO - O cliente pode ceder a sua inscrição, fazendo-se
substituir por outra pessoa que preencha todas as condições requeridas para a
viagem, desde que informe a agência organizadora com pelo menos sete dias de
antecedência ou quinze dias em caso de viagem aérea ou cruzeiro e que os
fornecedores do transporte em causa e/ou outros fornecedores de serviços
aceitem tal substituição. A cessão de inscrição responsabiliza solidariamente o
cedente e o cessionário pelo pagamento do preço da viagem e pelos encargos
adicionais originados.

ALTERAÇÕES - Sempre que existam razões que o justifiquem, a agência
organizadora poderá alterar a ordem dos percursos, modificar as horas de partida
ou substituir qualquer dos hotéis previstos por outros de categoria similar.
Excepto por razões de força maior, a agência compromete-se a fornecer aos seus
clientes a totalidade dos serviços contratados com as condições e características
estipuladas. São causas de força maior as circunstâncias alheias à agência,
anormais e imprevisíveis, cujas consequências não se poderiam evitar apesar de
se ter levado a cabo as diligências devidas. Pelas mesmas razões, circunstâncias
ou causas de força maior, poderão, em geral, os prestadores de serviços,
modificar, alterar ou cancelar, no todo ou em parte, o serviço programado ou
contratado, antes ou durante a realização do mesmo. Em caso de greve ou por
causas de força maior, antes ou durante a viagem, a agência fará tudo o que
estiver ao seu alcance em benefício dos passageiros que se vejam afectados por
tal situação, se bem que todos os custos que resultem de tais circunstâncias sejam
por conta dos passageiros.

ALTERAÇÃO AO PREÇO - Os preços constantes deste programa estão baseados
nos custos dos serviços e taxas de câmbio vigentes à data de impressão do
programa, pelo que estão sujeitos a alterações que resultem de variações no
custo dos transportes ou do combustível, e direitos, impostos, taxas e flutuações
cambiais. Sempre que se verifique uma alteração ao preço da viagem, o cliente
será imediatamente informado e convidado a, dentro do prazo que lhe seja
fixado, aceitar o aumento verificado ou anular a sua inscrição nos mesmos termos
e condições que os previstos na rubrica "Desistências".

REEMBOLSOS – Não serão efectuados quaisquer reembolsos por serviços do
programa que o passageiro não tenha utilizado voluntariamente durante a
realização do mesmo.

RECLAMAÇÕES - Somente poderão ser consideradas desde que apresentadas por
escrito à agência onde se efectuou a reserva e liquidação da viagem e num prazo
não superior a 5 dias após o termo da prestação do serviço. As mesmas, e de
acordo com a directiva do Conselho da CE, só poderão ser aceites desde que
tenham sido participadas ao acompanhante OÁSIS ou, na falta deste, aos
fornecedores de serviços (hotéis, guias, agentes locais, etc.) durante o decurso da
viagem ou estadia, exigindo dos mesmos respectivos documentos comprovativos
da ocorrência. 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: Provedor do Cliente das Agências de Viagens e Turismo em
www.provedorapavt.com, Comissão Arbitral do Turismo de Portugal em
www.turismodeportugal.pt ou a qualquer uma das entidades devidamente
indicadas na lista disponibilizada pela Direcção Geral do Consumidor em
http://www.consumidor.pt/ cuja consulta desde já aconselhamos.

MÍNIMO DE PARTICIPANTES - Caso não seja atingido o mínimo de participantes
exigidos, a agência organizadora poderá cancelar a viagem, informando o cliente
com pelo menos 21 dias de antecedência, não havendo neste caso,
responsabilidade civil da agência por rescisão.

DESISTÊNCIAS - Se o cliente ou algum dos seus acompanhantes desistir da
viagem, terá de pagar todos os encargos a que o início do cumprimento do
contrato e a desistência dê lugar e ainda uma percentagem que pode ir até 15%
do preço da viagem. Quando seja caso disso, o cliente será reembolsado pela
diferença entre a quantia já paga e os montantes acima referidos.

ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS – A inscrição em algum destes programas,
pressupõe a aceitação plena das condições gerais que é um compromisso mútuo
entre o passageiro e a agência. Para dirimir qualquer questão derivada da
interpretação ou aplicação das condições contidas neste folheto/brochura fica
estabelecido o foro da Comarca de Lisboa, com renúncia a qualquer outro.

RESPONSABIIDADE – A responsabilidade da agência organizadora das viagens
constantes deste programa e emergentes das obrigações assumidas, encontra-se
garantida por um seguro de responsabilidade civil, na Companhia de Seguros
Generali. Apólice nº 0151 000074920 000.

CLAUSULAS ESPECIAIS SOBRE A RESPONSABILIDADE – (1) Se por factos não
imputáveis à agência organizadora esta vier a ficar impossibilitada de cumprir
alguma obrigação essencial do programa ou se vir forçada, para viabilizar a
realização da viagem, a acrescentar algum serviço ou aumentar a duração de
outro já previsto, incluindo alojamento, tem o cliente direito a desistir daquela,
sendo reembolsado de todas as quantias já pagas ou, em alternativa, aceitar uma
alteração eventual e variação de preço. Se os referidos factos não imputáveis à
agência organizadora vierem a determinar a anulação da viagem, pode o cliente
optar por participar numa outra viagem organizada, de preço equivalente. A
agência organizadora não poderá ser, em caso algum, responsabilizada por
incumprimento ou cumprimento deficiente caso o mesmo seja devido a situações
de força maior ou caso fortuito, motivado por circunstâncias anormais e
imprevisíveis, alheias àquele que as invoca (catástrofes naturais, greves,
atentados, ou outras), cujas consequências não possam ter sido evitadas apesar
de todas as diligências feitas, bem como nos casos em que a não prestação de
serviços tiver sido determinada pela superveniência de condições que isentem
legal, regulamentar ou contratualmente de responsabilidade de fornecedores
directa ou indirectamente envolvidos na mesma, sobre os quais a agência poderia
exercer o direito de regresso. Nos casos não incluídos neste ponto acima, a não
prestação de serviços previstos no programa de viagem por causas não
imputáveis à agência organizadora, e caso não seja possível a respectiva
substituição por serviços equivalentes, confere ao cliente o direito de ser
reembolsado pela diferença entre o preço dos serviços previstos e o dos
efetivamente prestados.

(2) As condições do contrato de transporte são as constantes do bilhete de
passagem (poderão ser fornecidas a pedido) e constituem a única relação
contratual entre a companhia transportadora e o passageiro.

Os preços mencionados já refletem o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
aplicável à data de impressão.

NOTA: As presentes Condições Gerais poderão ser complementadas por
quaisquer outras específicas desde que devidamente acordadas pelas partes.
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Condições Gerais
ORGANIZAÇÃO - A organização destas viagens é da OÁSIS - Viagens e Turismo,
S.A., com o capital social de 499.000 Euros, com sede na Rua Alexandre Herculano,
3-B em 1169-070 Lisboa, n.i.p.c. 501821627 e matrícula da C.R. Comercial de
Lisboa, titular do RNAVT n.º 1959. Excepção feita para programas de outros
operadores, caso em que o nome do respectivo operador turístico responsável
estará mencionado na ficha de inscrição.

INSCRIÇÕES – No acto de inscrição o cliente terá de depositar 25% do preço da
viagem, reforçando com mais 25% até 60 dias da data de início da viagem,
liquidando o restante valor até 30 dias antes da partida; ou efectuar o pagamento
total mediante a entrega de cheques pré-datados de acordo com as facilidades
concedidas no programa. Se a inscrição tiver lugar a 31 dias ou menos da data de
partida, o preço total da viagem deverá ser pago no acto de inscrição, ficando esta
condicionada à obtenção de todos os fornecedores da confirmação das reservas
para todos os serviços da viagem. A agência organizadora reserva-se o direito de
anular qualquer inscrição cujo pagamento não tenha sido efectuado nas condições
acima mencionadas.

BAGAGEM - O passageiro tem a obrigação de reclamar directamente junto da
entidade prestadora do serviço em causa, no momento em que tem
conhecimento da subtracção, deterioração ou destruição da bagagem.

TAXAS DE AEROPORTO - Quando não incluídas, devem ser pagas separada e
previamente, ou localmente pelos passageiros nos aeroportos em que assim seja
exigido.

DOCUMENTAÇÃO - O cliente deverá possuir em boa ordem a sua documentação
pessoal ou familiar (bilhete de identidade, documentação militar, autorização para
menores, passaporte, vistos, certificado de vacinas e outros eventualmente
exigidos). A agência declina qualquer responsabilidade pela recusa de concessão
de vistos ou a não permissão de entrada ao cliente em país estrangeiro; nestes
casos aplicam-se as condições estabelecidas na cláusula "Desistências", sendo
ainda da conta do cliente todo e qualquer custo que tal situação acarretar. Os
cidadãos não portugueses deverão assegurar-se nos respectivos
consulados/embaixadas da necessidade de passaporte e/ou visto.

HORAS DE CHEGADA E PARTIDA - As horas de chegada e partida em cada cidade
estão mencionadas na hora local do respectivo país e de acordo com os horários
das companhias transportadoras à data de impressão do programa, pelo que
estão sujeitas a alteração. Nos percursos feitos de autocarro, as horas indicadas
são aproximadas. Em todos os meios de transporte ressalvam-se os atrasos
resultantes de razões técnicas ou outras relacionadas quer com os próprios meios
de transporte, quer com as empresas transportadoras.

PENSÃO COMPLETA - Nas viagens organizadas em regime de "pensão completa"
nunca estão incluídas nos preços as refeições que coincidam com as horas de voo,
transporte de e para aeroportos ou de espera de ligações aéreas.

INFORMAÇÃO – A agência reserva-se a possibilidade de modificar a informação
contida neste folheto/brochura. Exacta informação, tal como itinerários, horários
de chegada e partida, datas de operação, categorias dos alojamentos, etc, foi
facultada pelos prestadores de serviços, companhias aéreas, hotéis, etc. Qualquer
alteração ou variação que ocorra depois da sua publicação não pode ser
considerado informação enganosa.

MUDANÇAS - Caso seja possível, sempre que um cliente inscrito para uma
determinada viagem, desejar mudar a sua inscrição para uma outra viagem, ou
para a mesma com partida em data diferente, deverá pagar as respectivas
despesas de alteração. Contudo, se os fornecedores de serviços não aceitarem a
alteração, fica sujeito às despesas e encargos previstos na rubrica "Desistências".

CESSÃO DA INSCRIÇÃO - O cliente pode ceder a sua inscrição, fazendo-se
substituir por outra pessoa que preencha todas as condições requeridas para a
viagem, desde que informe a agência organizadora com pelo menos sete dias de
antecedência ou quinze dias em caso de viagem aérea ou cruzeiro e que os
fornecedores do transporte em causa e/ou outros fornecedores de serviços
aceitem tal substituição. A cessão de inscrição responsabiliza solidariamente o
cedente e o cessionário pelo pagamento do preço da viagem e pelos encargos
adicionais originados.

ALTERAÇÕES - Sempre que existam razões que o justifiquem, a agência
organizadora poderá alterar a ordem dos percursos, modificar as horas de partida
ou substituir qualquer dos hotéis previstos por outros de categoria similar.
Excepto por razões de força maior, a agência compromete-se a fornecer aos seus
clientes a totalidade dos serviços contratados com as condições e características
estipuladas. São causas de força maior as circunstâncias alheias à agência,
anormais e imprevisíveis, cujas consequências não se poderiam evitar apesar de
se ter levado a cabo as diligências devidas. Pelas mesmas razões, circunstâncias
ou causas de força maior, poderão, em geral, os prestadores de serviços,
modificar, alterar ou cancelar, no todo ou em parte, o serviço programado ou
contratado, antes ou durante a realização do mesmo. Em caso de greve ou por
causas de força maior, antes ou durante a viagem, a agência fará tudo o que
estiver ao seu alcance em benefício dos passageiros que se vejam afectados por
tal situação, se bem que todos os custos que resultem de tais circunstâncias sejam
por conta dos passageiros.

ALTERAÇÃO AO PREÇO - Os preços constantes deste programa estão baseados
nos custos dos serviços e taxas de câmbio vigentes à data de impressão do
programa, pelo que estão sujeitos a alterações que resultem de variações no
custo dos transportes ou do combustível, e direitos, impostos, taxas e flutuações
cambiais. Sempre que se verifique uma alteração ao preço da viagem, o cliente
será imediatamente informado e convidado a, dentro do prazo que lhe seja
fixado, aceitar o aumento verificado ou anular a sua inscrição nos mesmos termos
e condições que os previstos na rubrica "Desistências".

REEMBOLSOS – Não serão efectuados quaisquer reembolsos por serviços do
programa que o passageiro não tenha utilizado voluntariamente durante a
realização do mesmo.

RECLAMAÇÕES - Somente poderão ser consideradas desde que apresentadas por
escrito à agência onde se efectuou a reserva e liquidação da viagem e num prazo
não superior a 5 dias após o termo da prestação do serviço. As mesmas, e de
acordo com a directiva do Conselho da CE, só poderão ser aceites desde que
tenham sido participadas ao acompanhante OÁSIS ou, na falta deste, aos
fornecedores de serviços (hotéis, guias, agentes locais, etc.) durante o decurso da
viagem ou estadia, exigindo dos mesmos respectivos documentos comprovativos
da ocorrência. 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: Provedor do Cliente das Agências de Viagens e Turismo em
www.provedorapavt.com, Comissão Arbitral do Turismo de Portugal em
www.turismodeportugal.pt ou a qualquer uma das entidades devidamente
indicadas na lista disponibilizada pela Direcção Geral do Consumidor em
http://www.consumidor.pt/ cuja consulta desde já aconselhamos.

MÍNIMO DE PARTICIPANTES - Caso não seja atingido o mínimo de participantes
exigidos, a agência organizadora poderá cancelar a viagem, informando o cliente
com pelo menos 21 dias de antecedência, não havendo neste caso,
responsabilidade civil da agência por rescisão.

DESISTÊNCIAS - Se o cliente ou algum dos seus acompanhantes desistir da
viagem, terá de pagar todos os encargos a que o início do cumprimento do
contrato e a desistência dê lugar e ainda uma percentagem que pode ir até 15%
do preço da viagem. Quando seja caso disso, o cliente será reembolsado pela
diferença entre a quantia já paga e os montantes acima referidos.

ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS – A inscrição em algum destes programas,
pressupõe a aceitação plena das condições gerais que é um compromisso mútuo
entre o passageiro e a agência. Para dirimir qualquer questão derivada da
interpretação ou aplicação das condições contidas neste folheto/brochura fica
estabelecido o foro da Comarca de Lisboa, com renúncia a qualquer outro.

RESPONSABIIDADE – A responsabilidade da agência organizadora das viagens
constantes deste programa e emergentes das obrigações assumidas, encontra-se
garantida por um seguro de responsabilidade civil, na Companhia de Seguros
Generali. Apólice nº 0151 000074920 000.

CLAUSULAS ESPECIAIS SOBRE A RESPONSABILIDADE – (1) Se por factos não
imputáveis à agência organizadora esta vier a ficar impossibilitada de cumprir
alguma obrigação essencial do programa ou se vir forçada, para viabilizar a
realização da viagem, a acrescentar algum serviço ou aumentar a duração de
outro já previsto, incluindo alojamento, tem o cliente direito a desistir daquela,
sendo reembolsado de todas as quantias já pagas ou, em alternativa, aceitar uma
alteração eventual e variação de preço. Se os referidos factos não imputáveis à
agência organizadora vierem a determinar a anulação da viagem, pode o cliente
optar por participar numa outra viagem organizada, de preço equivalente. A
agência organizadora não poderá ser, em caso algum, responsabilizada por
incumprimento ou cumprimento deficiente caso o mesmo seja devido a situações
de força maior ou caso fortuito, motivado por circunstâncias anormais e
imprevisíveis, alheias àquele que as invoca (catástrofes naturais, greves,
atentados, ou outras), cujas consequências não possam ter sido evitadas apesar
de todas as diligências feitas, bem como nos casos em que a não prestação de
serviços tiver sido determinada pela superveniência de condições que isentem
legal, regulamentar ou contratualmente de responsabilidade de fornecedores
directa ou indirectamente envolvidos na mesma, sobre os quais a agência poderia
exercer o direito de regresso. Nos casos não incluídos neste ponto acima, a não
prestação de serviços previstos no programa de viagem por causas não
imputáveis à agência organizadora, e caso não seja possível a respectiva
substituição por serviços equivalentes, confere ao cliente o direito de ser
reembolsado pela diferença entre o preço dos serviços previstos e o dos
efetivamente prestados.

(2) As condições do contrato de transporte são as constantes do bilhete de
passagem (poderão ser fornecidas a pedido) e constituem a única relação
contratual entre a companhia transportadora e o passageiro.

Os preços mencionados já refletem o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
aplicável à data de impressão.

NOTA: As presentes Condições Gerais poderão ser complementadas por
quaisquer outras específicas desde que devidamente acordadas pelas partes.
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