
1° Dia – 17 Jul – QUA – Caxias do Sul / Porto Alegre / Lisboa: 
Embarque em Caxias do Sul em ônibus especial de turismo 
com destino ao aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. 
Embarque para Lisboa com jantar e café da manhã a bordo.  
2° Dia – 18 Jul – QUI – Lisboa: 
Chegada em Lisboa. Recepção e traslado para o hotel. Restante do 
dia inteiramente livre para atividades independentes. Aproveite para 
conhecer os arredores de nosso hotel ou conhecer o moderno 
bairro Oriente, seu aquário e o shopping Vasco da Gama. 
3° Dia – 19 Jul – SEX - Lisboa: 
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para conhecer a serra 
da Arrábida e região de Setúbal. Visitaremos a vinícola Bacalhôa, 
com degustação de vinhos portugueses. Retorno a Lisboa. 
4° Dia – 20 Jul – SAB - Lisboa / Évora / Algarve - Albufeira: 
(340Km) 
Café da manhã no hotel. Partida por Setúbal para Évora. Visita a 
pé da histórica cidade Patrimônio Mundial, passando junto ao 
Templo de Diana, Sé, praça do Giraldo, Igreja de São Francisco 
e possibilidade de visita à célebre capela dos Ossos (opcional). 
Continuação atravessando o Alentejo por Beja, capital do Baixo 
Alentejo. Visita ao museu municipal. Continuação da viagem 
com destino ao Algarve. Check in e jantar no hotel. 
5° Dia – 21 Jul – DOM - Albufeira / Sagres / Lagos / 
Albufeira: (115Km) 
Café da manhã no hotel e saída para a região do Barlavento 
Algarvio para Sagres. Visita ao cabo de São Vicente e 
Fortaleza, promontório natural do Sudoeste de Portugal 
continental. Visita à Ponta de Piedade, catedral das falésias 
algarvias próximo de Lagos, cidade para sempre ligada à 
história marítima nacional. Tempo livre. Continuação pela 
cidade portuária de Portimão e regresso à turística cidade de 
Albufeira. Aproveite para percorrer a praia e a zona comercial 
envolvente. Check in e jantar no hotel. 

6° Dia – 22 Jul – SEG - Albufeira / Faro / Vilamoura / Lisboa: 
(330Km) 
Café da manhã no hotel. Partida para a região do Sotavento 
Algarvio. Chegada a Távira. Tempo para visita à típica cidade do rio 
Gilão. Continuação para Faro, capital da província algarvia, onde se 
realça o núcleo histórico amuralhado, com acesso pelos Arcos da 
Vila e do Repouso e pela Porta Nova até à Catedral. Partida para 
Vilamoura. Panorâmica e parada junto à extraordinária marina para 
efetuar passeio a pé ao seu redor. Tempo livre. Regresso a Lisboa. À 
noite, jantar típico com fados. Check in no hotel. 
7° Dia – 23 Jul – TER - Lisboa / Estoril / Cascais / Sintra / 
Lisboa: (45Km) 
Café da manhã no hotel. Partida para Sintra. Tempo para usufruir 
desta tradicional vila Patrimônio da Humanidade. Na 
continuação, panorâmica da Costa do Sol por Cascais e Estoril, 
regressando pela Riviera portuguesa a Lisboa. Visita panorâmica 
da capital de Portugal, conhecendo os principais pontos 
turísticos da cidade: Torre de Belém, Mosteiro dos Jerônimos 
com tempo para degustar os famosos pastéis de Belém 
(opcional), e ainda Praça do Comércio, Bairro de Alfama e praça 
do Rossio. 
8° Dia – 24 Jul – QUA - Lisboa / Óbidos / Nazaré / Coimbra / 
Braga: (400Km) 
Café da manhã no hotel. Partida para visita a Óbidos, 
encantadora vila medieval amuralhada. Continuação para a típica 
vila piscatória de Nazaré. Parada para visitar a Igreja, Ermida e 
Miradouro continuando em seguida para a histórica e 
monumental Coimbra, repleta de tradições. Panorâmica com 
visita à antiga e prestigiada Universidade e ao centro histórico. 
Tempo livre no centro da cidade. Continuação para a cidade dos 
arcebispos e capital do Minho: Braga. Check in e jantar no hotel. 
9° Dia – 25 Jul – QUI - Braga / Santiago de Compostela / 
Braga: (375Km) 
Café da manhã no hotel e saída com destino a Santiago de 
Compostela. Visita com guia local ao centro histórico, turístico e 
religioso, com destaque para a Catedral, onde acorrem diariamente 
inúmeros peregrinos vindos dos famosos “Caminhos de Santiago”. 
Este grandioso monumento ergue-se na Praça da Obradoiro, lugar 
de encontro de todos os que aqui chegam. Regresso a Portugal 
pela típica vila de Ponte de Lima com tempo para compras no 
comércio tradicional. Regresso a Braga. Jantar no hotel. 
10° Dia – 26 Jul – SEX - Braga / Guimarães / Porto: (80Km) 
Café da manhã no hotel. Panorâmica da cidade com destaque 
para o exterior da Catedral, mais antiga de Portugal e visita ao 
santuários do Bom Jesus. Continuação para Guimarães, cidade 
berço da nacionalidade portuguesa. Visita ao interior no paço 
dos Duques de Bragança, seguida de visita a pé no centro 
histórico da cidade, onde poderá admirar as suas velhas 
muralhas, ruas estreitas, casas palacianas, foto do exterior do 
Castelo e a estátua do fundador D. Afonso Henriques. Tempo 
para compras. Partida para Vila Nova de Gaia para visita a uma 
das caves com degustação do famoso vinho do Porto. 
Continuação para o Porto. Check in no hotel. 
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11° Dia – 27 Jul – SAB - Porto: 
Café da manhã no hotel. Panorâmica da segunda maior cidade 
de Portugal, passando pela praça da Liberdade, onde se situa a 
estátua de D. Pedro IV de Portugal (D. Pedro I do Brasil), pelo 
Castelo do Queijo e Ribeira, incluindo a visita ao palácio da 
Bolsa com o seu magnífico Salão Árabe e passeio de barco pelo 
rio Douro, admirando os bairros típicos e núcleo histórico que 
foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Almoço 
em restaurante no centro. Tarde livre na cidade para visitas ou 
compras ao gosto pessoal. 
12° Dia – 28 Jul – DOM - Porto / Aveiro / Fátima / Lisboa: (340Km) 
Café da manhã no hotel. Saída para Aveiro, a fantástica cidade dos 
canais e dos deliciosos “ovos-moles”, apreciado doce regional. 

Continuação para Fátima, local das aparições, em 1917, de Nossa 
Senhora aos Três Pastorzinhos, hoje local de peregrinação mundial. 
Visita ao santuário à capelinha das Aparições e à Basílica, onde se 
encontram os túmulos de Lúcia, Francisco e Jacinta. Tempo para 
compromissos religiosos e compras. Regresso a Lisboa. 
13° Dia – 29 Jul – SEG – Lisboa / Porto Alegre / Caxias do Sul: 
Café da manhã no hotel. Cedo pela manhã, traslado do hotel 
para o aeroporto de Lisboa, para embarque com destino a Porto 
Alegre. Chegada e, logo após os trâmites da alfândega brasileira, 
traslado em ônibus especial de turismo para Caxias do Sul e... 

Até a próxima viagem.  

NOSSO PROGRAMA INCLUI: 
- Traslado no percurso Caxias / Porto Alegre / Caxias em ônibus 

especial de turismo; 
- Passagem aérea: POA / Lisboa / POA, com taxas incluídas; 
- Hotéis categoria 4*, em aptos. duplos ou triplos, com café da manhã; 
- Ingressos nas atrações mencionadas no programa; 
- Acompanhamento de Guia Magnificat em todo o período, 

acima de dez passageiros; 
- 5 jantares e 1 almoço durante o roteiro; 
- Kit de viagem. 

NÃO INCLUI: 
- Extras de caráter pessoal. 
- Seguro saúde com cobertura médica, odontológica e 

farmacêutica durante todo o período da viagem. 
- Todo tipo de gorjetas: guia, motoristas, maleteiros, aeroporto, 

fronteira, hotéis, etc... 
- Tudo que não estiver mencionado como incluído. 

VOOS SUGERIDOS:

Cia. Aérea Nº Voo Data De / Para Saída / Chegada

TAP TP 118 17 JUL - QUA PORTO ALEGRE   /   LISBOA 19:45h  /  10:30h

TAP TP 089 29 JUL - SEG LISBOA  /  SÃO PAULO 11:15h  /  17:30h

AZUL AD 2605 29 JUL - SEG SÃO PAULO  /  PORTO ALEGRE 21:40h / 23:35h

Para este roteiro não é necessário visto ou vacinas para passageiros brasileiros.  
O passaporte deverá ter validade mínima até Outubro de 2019.

Santuário de Fátima

Torre de Belém - Lisboa Santiago de CompostelaPorto

Rua Tronca 1560 / 43  –  95.010-100  –  Caxias do Sul  –  RS  –  Brasil 
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VALORES POR PESSOA - Parte aérea e terrestre (consulte formas de pagamento): 
(Preço apenas orientativo. O valor será confirmado no momento da reserva):

Apartamento Duplo ou Triplo Individual

Valor R$ 16.760,00 R$ 18.450,00

1º pgto Dez/18 8 x de R$ 2.095 8 x de R$ 2.310

1º pgto Jan/19 7 x de R$ 2.395 7 x de R$ 2.640

1º pgto Fev/19 6 x de R$ 2.795 6 x de R$ 3.075

http://www.magnificat.tur.br
http://www.magnificat.tur.br

