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O melhor de Portugal – Maio 2016  

O clima ameno, 3000 horas de sol por ano e 850 km de esplêndidas praias banhadas pelo 
oceano Atlântico fazem de Portugal um destino perfeito para todas as estações, a poucas  
horas de viagem de qualquer capital europeia. 

 

Neste país que tem as fronteiras mais antigas da Europa, encontra-se uma grande diversidade 
de paisagens a curta distância, muitas atividades de lazer e um património cultural único, onde 
a tradição e a contemporaneidade se conjugam em harmonia. 

 

A gastronomia, os bons vinhos e a simpatia dos portugueses completam uma oferta de 
serviços turísticos de qualidade, seja para um fim de semana ou para umas férias mais 
prolongadas. 
 

 

 

 

 

 

 

Dia 1 Lisboa – 02 de maio 2016  
Chegada no aeroporto de Lisboa. Traslado privativo ao hotel. Check-in. Tarde livre para descanso. Á noite teremos 
um jantar de confraternização na casa de fado 
Pateo de Alfama (jantar completo com vinho da casa e espetáculo) ou similar. 
 
Dia 2 City tour de Lisboa – 03 de maio   
Café da manhã no hotel. Dia completo de visita de Lisboa. Saída em direção ao bairro de Belém, onde se 
encontram os monumentos alusivos à época dos descobrimentos marítimos. Paradas na Torre de Belém, parada 
para o pastelzinho de Belém, no Padrão dos Descobrimentos, e visita à Igreja do Mosteiro dos Jerónimos 
(Património Mundial pela UNESCO), obra-prima de estilo Manuelino. Da Lisboa Monumental, passaremos à Lisboa 
Antiga, passeando pelo antigo e carismático bairro de Alfama, pela monumental Praça do Comércio, o Rossio 
(coração da cidade) e a Avenida da Liberdade, a boulevard lisboeta. Jantar no hotel.  Noite livre . 

 
Dia 3 Lisboa / Óbidos / Fátima – 04 de maio   
Café da manhã no hotel, saída em direção a Fátima. Primeira paragem: Óbidos cidade medieval desfrute de um 
ginjinha enquanto contempla as ruas de calçada desta vila medieval instalada dentro das muralhas de um castelo. 
Seguiremos para a Batalha, Visita do Mosteiro. Chegada a Fátima, famoso Santuário Mariano, onde em 1917 três 
pastorinhos tiveram uma visão da Nossa Senhora. Visita da Basílica e da Capelinha das Aparições e tempo livre 
para atividades pessoais, chegada e acomodação no hotel. Jantar no hotel. Noite livre. 
 
Dia 4 – Fátima / Porto – 05 de maio   
Café da manhã no hotel, saída em direção ao Porto. Visita da cidade do Porto, Sé, Igreja e Torre dos Clérigos, 
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Estação de Comboios de S. Bento, Caves de Vinho do Porto Descrição: Capital do Norte de Portugal e Património 
Mundial da Humanidade, o Porto tem um dos centros históricos mais notáveis de toda a Europa. Desde a Sé 
Catedral às Caves de Vinho do Porto , tudo torna este percurso memorável, num ambiente rico em História, 
Tradição e Cultura. Jantar no hotel.  Noite Livre . 
 
Dia 5 – Porto – 06 de maio  
Dia livre (sugerimos opcional a Guimarães e Braga ) .  
Á noite jantar de despedida do Norte em Matosinhos no Restaurante Chanquinhas (jantar completo com 
vinho da casa) ou similar. 
 
Dia 6 - Porto / Coimbra / Nazaré / Lisboa – 07 de maio   
Café da manhã no hotel. Saída do Porto em direção a Lisboa, parada para visita a Coimbra, cidade dos estudantes, 
famosa pelas suas ruelas conhecidas como "quebra-costas".  Almoço em restaurante local.  Continuação para a 
Nazaré, uma das mais famosas vilas piscatórias portuguesas. Lisboa. Hospedagem no hotel em Lisboa. Jantar no 
hotel.  

 
DIA 7 – Lisboa / Sintra / Estoril / Cascais – 08 de maio   
Café da manhã no hotel. Saída para o tour em direção a Sintra, visita ao Palácio Nacional, situado no coração da vila. As 
suas chaminés cônicas, a magnífica coleção de azulejos e a mistura de estilos arquitetônicos, fazem desse monumento, 

um dos ex-líbris sintrenses. Tempo livre para visitar o centro histórico e almoço por conta propria. No regresso, parada 
no Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa, panorâmica pela zona costeira, onde se destacam a praia do 
Guincho e a Boca do Inferno. A última paragem será na Baía de Cascais, apreciada pelos turistas devido à beleza das suas 
praias e pela animada vida noturna. No regresso a Lisboa, terminaremos com a panorâmica pelo Estoril, famoso pelo seu 

Casino e pelos majestosos jardins que o emolduram. Hospedagem no hotel . Jantar no hotel.  Noite Livre. 

 
DIA 8 – Lisboa – 09 de maio  
Após café da manhã, sairemos para um tour de compras em Lisboa.  
À Noite jantar de despedida de nossa viagem em grande estilo no Casino Estoril (jantar completo com vinho da 
casa) ou similar. 
 
Dia 9 – Lisboa / Rio de Janeiro– 10 de maio  
Café da manhã. Em horário determinado traslado ao aeroporto 

 

Hoteis sugeridos: 

Hotel Fenix Lisboa 4* 

www.hfhotels.com 
Fique no coração de Lisboa : Marquês de Pombal fica nas proximidades! Este hotel para não 
fumadores localizado no Marquês de Pombal apresenta quartos insonorizados com uma televisão de 
ecrã plano e vistas pitorescas sobre a cidade. Disponibiliza acesso Wi-Fi, serviços de aluguer de carro e 
visitas guiadas por toda a cidade. Todos os quartos do HF Fénix Lisboa providenciam uma secretária 
bem iluminada, acesso a canais por cabo, incluindo uma variedade de canais de desporto. Cada quarto 
tem ar condicionado e um cofre. O Restaurante Espaço Jardim serve pratos portugueses e europeus ao 
pequeno-almoço, almoço e jantar. De manhã, está disponível café de uma máquina da marca Nespresso 
e poderá desfrutar de bebidas ou aperitivos no terraço mobilado do jardim. Os funcionários do Fénix 
Lisboa podem organizar serviços de recolha e entrega de lavandaria. 

Hotel Lux Fatima – 4*  

www.luxhotels.com 
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Santuário de Nossa Senhora de Fátima fica nas proximidades! Situado apenas a 100 metros do 
Santuário de Fátima, este hotel de 4 estrelas dispõe de um restaurante com cozinha portuguesa e 
quartos modernos com televisão por cabo. Está disponível estacionamento gratuito. Os quartos do 
Hotel Lux Fátima são luminosos e espaçosos e incluem uma televisão com leitor DVD e uma casa de 
banho privada. Alguns quartos dispõem de um roupão e chinelos. O elegante Restaurante Palatus serve 
especialidades regionais e outras especialidades portuguesas, além de um requintado menu de vinhos. 
Existe também um bar que serve bebidas refrescantes e snacks ligeiros. A Igreja da Santíssima Trindade 
fica a poucos passos do Lux Fátima 
 
Hotel Ipanema Porto 4* 
www.hfhotels.com  
O HF Ipanema Porto disponibiliza quartos modernos com televisão LCD e estacionamento seguro, 
disponível 24 horas por dia. Quartos Familiares, especialmente mobilados, são também fornecidos. A 

Rotunda da Boavista fica a cerca de 500 metros. Com acesso Wi-Fi gratuito, todos os quartos foram 

remodelados e incluem ar condicionado, janelas com vidros duplos, mini-bar e casa de banho 

totalmente equipada. O serviço de quartos também está disponível. Há um centro de negócios 
disponível no local. Os hóspedes poderão usufruir das comodidades de lavandaria, serviço de baby-
sitting, requisitar o aluguer de carros e planear visitas e excursões. Também estão disponíveis 

massagens no quarto. Os hóspedes podem desfrutar de uma variedade de bebidas no bar. O Ipanema 
Porto está idealmente rodeado pela área comercial, restaurantes e bares do Porto. A Estação de Metro 

Casa da Música está próxima. 
 
Preço por pessoa para um minimo de 15 pessoas: 

Em twin duplo: Euro 1458,00  

Suplemento para quarto individual: Euro 339,00 

 

O preço inclui:  

4 noites hotel 4* HF Fenix Lisboa com café da manhã inclusive 3 jantares no hotel. 

1 noite no Hotel Lux Fatima 4* com café da manhã inclusive jantar no hotel. 

2 noites no HF Ipanema Porto 4* com café da manhã inclusive um jantar no hotel.  
3 jantares especiais – FADO em Lisboa – Restaurante Páteo de Alfama;  PORTO – Restaurante 
Chanquinhas; ESTORIL – Jantar e Show Casino Estoril 
2 almoços em restaurantes locais. 

Taxa hoteleira por pessoa Euro 7 – a partir de 1/1/16 

Ingressos para os passeios mencionados 

Guia profissional falando portugues e onibus privado para 49 lugares com motorista. 

 

O pagamento podera ser feito em real ou euro junto a Turismo Classico – Sra. Liliana Couto – 

021-2523-3390 em até 4 prestaçoes sendo a ultima em 10 de abril 2016. 

 

 

 

Preço de bilhete aereo Rio de Janeiro / Lisboa / Rio de Janeiro em 11/12/15 

valores disponíveis hoje dia 11 dezembro 2015 
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Cia Voo Data De Para Hora Saída Hora Chegada Data Chegada 

IBERIA 6024 02 MAY Rio de Janeiro Intl Madrid 19:20 10:15 03 May 

IBERIA 3102 03 MAY Madrid Lisbon 15:40 15:55 03 May 

IBERIA 3107 10 MAY Lisbon Madrid 06:55 09:15 10 May 

IBERIA 6025 10 MAY Madrid Rio de Janeiro Intl 12:15 17:50 10 May 

  
10 X SEM JUROS 
  
  
TARIFA USD517.00  +  TAXAS  USD73.78   RAV: 6% 
                                                            
  
CÂMBIO:> RATE USED 1USD=3.7685BRL  
  
  
================= 
  
 1. TP   72 U  02MAY GIGLIS HS1  2230  #1210  O        E MO  
  
 2. TP   73 U  10MAY LISGIG HS1  2325  #0525  O        E TU  
  
  

Cia Voo Data De Para HoraSaída 
Hora 

Chegada 
Data 

Chegada 

TAP - AIR 

PORTUGAL 72 
02 

MAY 
Rio de Janeiro 

Intl Lisbon 22:30 12:10 03 MAY 

TAP - AIR 

PORTUGAL 73 
10 

MAY Lisbon 
Rio de Janeiro 

Intl 23:25 05:25 11 MAY 

  
10 X SEM JUROS 
     FARE    TAXES  
USD   599.00    52.80   RAV 6% 
CÂMBIO HOJE:  RATE USED 1USD=3.7685BRL  
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