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  01-10 de Outubro 2018 – O MELHOR DE PORTUGAL E ESPANHA 
Porto, Ilhavo, Aveiro, Viseu, Ciudad Rodrigo, Salamanca, Zamora, Santiago de Compostela, Ponte Vedra, 
Vigo, Baiona, Monção, Valença, Ponte Lima, Viana do Castelo, Povoa Varzim, Guimaraes, Douro, Vilarreal, 
Porto 
 

 

PORTUGAL e ESPANHA 
1º DIA – 1 OUTUBRO 2018 
PORTO 
Chegada Porto. 
Transfer do aeroporto para o hotel, no Porto. 
Porto, a capital e porta de entrada para o norte de Portugal, o Porto é tanto a cidade que 
forneceu uma nação com um nome e um vinho generoso conhecido em todo o mundo: o porto. 
Com a sua esplêndida localização geográfica na foz do rio Douro e um património arquitectónico 
de excepcional qualidade, o centro histórico do Porto foi declarado Património Mundial da 
UNESCO em 1996. 
Check-in. Jantar e pernoite. 

 
2º DIA – 2 OUTUBRO 2018 
PORTO – ILHAVO – AVEIRO – VISEU (+/- 180 km) 
Café da manhã no hotel. 
Check out hotel no Porto e partida em direção a Ílhavo . Visita da Fábrica da Vista Alegre que há 
170 anos produz porcelana mundialmente famosa. A fábrica possui um museu, lojas e um 
complexo interessante de edifícios industriais espalhados ao longo das margens do rio, 
proporcionando uma pausa verdadeiramente digna em qualquer passeio pela região. Após o 
almoço, partida para Aveiro, que é atravessada por canais, verdadeiras ruas de água, ao longo da 
qual pode ser visto deslizando os barcos coloridos conhecidos como barcos moliceiros. À tarde, 
sugerimos ao grupo que faça 2 atividades: Ria Waterways num barco Moliceiro e faça uma 
Oficina de Pastelaria de ovos moles. Partida em direcção a Viseu, que nos dias de hoje ainda 
conserva uma atmosfera. Chegada Hotel em Viseu. Check-in. Jantar e pernoite. 

 

VISEU – CIUDAD RODRIGO - SALAMANCA (+/- 200 km) 
Café da manhã no hotel. Visita de Viseu pela manhã. 
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Check Out Hotel e partida Portugal em direção a Espanha. 
Nossa primeira parada será em Ciudad Rodrigo - que tem status de Patrimônio Histórico- 
Artístico, é uma famosa cidade fortificada situada no oeste da província de Salamanca. Suas 
paredes abrigam uma rica herança de edifícios cívicos e religiosos, dos quais os mais importantes 
são a Catedral e o Castelo. Visita panorâmica e tempo livre. Mais adiante, partida em direção a 
Salamanca. Check In hotel em Salamanca. Jantar e pernoite. 

 

4º Dia – 4 OUTUBRO 2018 
SALAMANCA – ZAMORA –SANTIAGO DE COMPOSTELA (+/- 450 km) 
Café da manhã no hotel. Excursão pela cidade pela manhã. 
Check out hotel e partida em direção a Zamora. 
À chegada, visita panorâmica da cidade de Zamora, que ainda preserva na sua antiga cidade um 
importante legado da arte românica, que lhe valeu a declaração do sítio histórico-artístico. 
Situado nas margens do rio Douro e à direita na rota Via de la Plata, sua importância medieval 
deixou marca em toda a arquitectura. Partida em direcção a Santiago de Compostela, através da 
Via de la Plata - a mais longa das rotas de peregrinação em Espanha, a partir de Sevilha, na 
Andaluzia, e correndo para o norte através das províncias da Extremadura e Castela e Leão para 
Salamanca e Zamora. O dia terminará em Santiago de Compostela . 
Check In Hotel em Santiago de Compostela. Jantar e pernoite. 

 

5º DIA – 5 OUTUBRO 2018 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Café da manhã no hotel. 
Pela manhã, visita da cidade , com especial destaque para a Plaza del Obradoiro e a imponente 
Catedral. Tarde livre para explorar a cidade. Jantar e pernoite no hotel. 

 

6º DIA – 6 OUTUBRO 2018 
SANTIAGO - PONTEVEDRA - VIGO – BAIONA – MONÇÃO - VALENÇA – PONTE LIMA (+/- 250 km) 
Café da manhã no hotel. 
Check Out e partida em direção a Pontevedra, uma cidade com uma longa tradição marítima e 
comercial, possui um dos maiores e mais elegantes bairros históricos em toda a Galiza. Tour 
panorâmico pela cidade. Nossa próxima parada será em Vigo - uma cidade histórica e cultural 
com o seu porto industrial arenoso. Tempo livre para tomar um café. Partida de Vigo em direção 
a Baiona, de onde a descoberta da América foi anunciada ao mundo. Deixando Espanha e 
voltando para Portugal. A nossa primeira paragem será Monção, outrora uma importante 
fortificação, famosa pelo seu vinho verde Alvarinho. Continuação em direcção a Valença do 
Minho - respire o ar desta vila fortificada atmosférica sobre o pitoresco Rio Minho. Breve parada. 
Partida em direcção a Ponte de Lima - cidade banhada pelo doce e suave Rio Lima, o pequeno 
centro histórico repleto de cafés e vastos jardins ribeirinhos. Check In Hotel em Ponte de Lima. 
Tempo livre. Jantar e pernoite. 

 

PONTE LIMA – VIANA CASTELO – PÓVOA VARZIM - GUIMARÃES – DOURO VALLEY (+/- 240 km) 
Café da manhã no hotel. Tour panorâmico pela cidade durante a manhã. 
Check Out hotel e partida em direção a Viana do Castelo - a jóia da Costa Verde, abençoada pela 
arquitectura medieval atraente e belas praias - destacamos a praia de Ofir. A próxima paragem  
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será a Póvoa de Varzim, uma cidade que fica numa planície costeira arenosa, uma península 
paradisíaca, a meio caminho entre os rios Minho e Douro. Partida em direcção a Guimarães - o 
centro histórico da cidade é Património Mundial da UNESCO desde 2001, em reconhecimento 
por ser um "exemplo excepcionalmente bem preservado e autêntico da evolução de um povoado 
medieval numa cidade moderna" na Europa. Partindo de Guimarães, siga para o Vale do Douro -  
a mais antiga região vinícola demarcada do mundo. 
Check In Hotel na área do Vale do Douro. Tempo livre. Jantar e pernoite. 

 
8º DIA – 8 OUTUBRO 2018 
DOURO 
Café da manhã no hotel. 
Visita prova de vinhos e almoço na Quinta da Pacheca, situada no majestoso Vale do Douro, é 
possível descobrir toda a riqueza da região do Vale do Douro. Cruzeiro à tarde no rio Douro. No 
final do dia, volte para o hotel. Tempo livre. 
Jantar e pernoite. 

 
9º DIA – 9 OUTUBRO 2018 
DOURO – VILA REAL - PORTO (+/- 130 km) 
Café da manhã no hotel. Check out hotel. 
Partida em direcção a Vila Real. Visita do Palácio e Jardins de Casa de Mateus - construído na 
primeira metade do século XVIII por António José Botelho Mourão, 3º Morgado de Mateus. Isso 
substituiu a antiga casa da família que ficava no local desde o início do século XVII. Em 1910, foi 
classificado como Monumento Nacional. Almoço em um restaurante local. Partida em direção ao 
Porto. Check In hotel no Porto. Tempo livre. Jantar e pernoite. 

 
10º DIA – 10 OUTUBRO 
PORTO 
Café da manhã no hotel. Manhã livre. 
Em hora a combinar, transfer do hotel no Porto para o Aeroporto do Porto. 
  

 

Preço por pessoa – quarto Duplo/Twin em Meia Pensão: 2.642 €uros = 
USD3266.00 
Quarto individual:3230 €uros = USD3993.00 
* nota: hoteis apenas têm disponivel cama extra para crianças até 12 anos de idade 

 
Incluído 
Guia de Turismo Oficial idioma Português 
Transporte em Autocarro de Turismo para todo o Itinerário 
Alojamento em hotel de 4* ou 5* (dependendo da cidade), em Meia Pensão (café da manhã e jantar) , com exceção do dia de 
chegada, que a estadia tem apenas café da manhã incluído - suplemento para jantar, por pessoa, a partir de € 36,00 -. 
Jantar no Hotel (dependendo do Hotel pode ser Menu servido ou Buffett) , incluindo Bebidas .    
Bagageiros nos Hoteis (In & Out) 
Almoço em restaurantes locais: 01xÍlhavo, 01xCiudad Rodrigo, 01xZamora, 01xSantiago de Compostela, 01xMonção, 01xGuimarães, 
01xQuinta da Pacheca, 01xVila Real 
Menu de Almoço incluindo: entrada, 01 prato principal, sobremesa e bebidas (01 por pessoa); Menu igual para todo o grupo, com 
exceção de participantes com restricções alimentares (exemplo: grupo de 40 pax, maximo 10%, total 04 pax); em caso do numero de 
pessoas ser superior, o Menu estará sujeito a suplemento 

Orçamento - Preço por pessoa, minimo 20 pessoas: 
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Ingresso para entrada nos seguintes monumentos: Guimarães: Castelo, Santiago de Compostela: Catedral, Viana  do  Castelo:  
Catedral do Monte de Santa Luzia, Ria de Aveiro: Ria Waterways em Moliceiro, Workshop de Pastelaria “Ovos Moles”, Casa de 
Mateus (visita Palacio e Jardins). 

 
Não incluído 
Despesas pessoais, taxas de cidade sobre alojamento 
Tudo o que não esteja indicado no item “ Incluído” 

 
O pagamento pode ser feito em real ou dólar convertido no cambio do dia junto a Turismo Classico – 021-2523-3390 
Sra. Liliana Couto. 
 

 

 

BARCELONA 
 

10º DIA – 10 OUTUBRO 
PORTO > BARCELONA 
Café da manhã no Hotel. Manhã livre para aproveitar a cidade . 
No final da manhã, transfer para o Aeroporto do Porto 

Sugerimos os seguintes voos: 
- TP 1947 OPOLIS  1430  1530 
- TP 1036 LISBCN   1635  1925 

Chegada a Barcelona. Transfer do Aeroporto para o Hotel. Check In hotel em Barcelona. Jantar e pernoite. 
 

11º DIA – 11 OUTUBRO 
Café da manhã no Hotel. Partida para um passeio turístico pela manhã. Como destaque, admire o exterior da 
inacabada obra-prima de Gaudí, a catedral da Sagrada Família, conhecida localmente como La Sagrada Familia. 
Tempo livre para o almoço. À tarde, visite Parc Guell é um Patrimônio Mundial da UNESCO e é considerado uma das 
obras mais artísticas de Gaudí, a atração principal e imperdível de Barcelona. Passagem pelo Bairro Gótico, a área 
mais antiga de Barcelona. Ao final da tarde, regresso ao hotel. Jantar e pernoite no hotel. 

 
12º DIA – 12 OUTUBRO 
Excursão turística pela manhã (04 horas), 09h00-13h00 
Visita de “La Pedrera” uma das obras mais imaginativas e criativas que Gaudi realizou. Foi declarado Patrimônio da 
Humanidade. Passeio pela rua comercial Las Ramblas, a Praça da Catalunha, o Monumento a Colombo e o 
impressionante local olímpico de verão de 1992. Tarde livre para explorar Barcelona. Jantar e pernoite no hotel. 

 
13º DIA – 13 OUTUBRO 
Check Out Hotel. Tempo livre. 
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Transfer do hotel em Barcelona para o Aeroporto de Barcelona. 
 
 

COTAÇÃO - PREÇO POR PESSOA, MINIMO 10 PAX ---- 4* HOTEL 

(incluindo 01 pax free , partilhando quarto Twin, para o Programa do Grupo) Preço por pessoa – quarto 
Duplo/Twin em Meia Pensão: 967,00 €uros = USD1195.00; 
Quarto individual: 1438,00 €uros = USD1778.00 

* nota: hoteis apenas têm disponivel cama extra para crianças até 12 anos de idade 
 

Incluído 
Assistência de Guia de Turismo Oficial , Idioma Português, para o 
Itinerario acima indicado Transporte em Autocarro de Turismo, para o 
Itinerario acima indicado 
Alojamento em hotel de 4* em Meia Pensão (pequeno almoço e jantar) ; Jantar no hotel pode ser Buffet 
ou Menu servido e inclui bebidas 
Bagageiros nos Hoteis , Almoço em restaurantes locais (menu igual para todo o grupo) 
Ingresso para entrada nos seguintes monumentos/espaços em Barcelona: Sagrada Familia, Park Güell, La 
Pedrera in Barcelona  (exclui direitos de foto). 

 
Não incluído 
Despesas de caracter pessoal e Gratificações Personal expenses 
and gratuities Taxa de alojamento de cidade 
Passagem aérea Porto para Barcelona 
Tudo o que não esteja indicado no item “ Incluído” 
 
 
O pagamento pode ser feito em até 5 vezes sem juros ao cambio do euro convertido em dólar ou real 
Junto a Turismo Classico 021-2523-3390 Sra. Liliana Cputo 
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