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ÍNDICE
CIRCUITOS NA PENÍNSULA IBÉRICA CIRCUITO CLÁSSICO CIRCUITO TUDO INCLUÍDO

O Nosso Portugal 9 Dias desde € 790 8
Barcelona e Madrid 7 Dias desde € 490 9
Belezas da Península Ibérica 9 / 11 Dias desde € 790 10
Cidades Históricas de Castela 5 Dias desde € 585 12
Picos da Europa, Astúrias e Cantábria 6 Dias desde € 750 13
Rioja, Lourdes, Andorra, Barcelona e Madrid 8 Dias desde € 990 14
Andaluzia e Pueblos Blancos 6 Dias desde € 740 15
CIRCUITOS NA EUROPA CIRCUITO CLÁSSICO CIRCUITO TUDO INCLUÍDO

Circuito da Madeira 5 Dias desde € 645 17
Circuito Açoriano 8 Dias desde € 1.110 18
Circuito São Miguel 5 Dias desde € 595 20
Paris, Benelux e Vale do Reno 8 Dias desde € 1.795 22
Benelux e Vale do Reno 8 Dias desde € 1.695 23
Paris, Normandia, Bretanha e Castelos do Loire 8 Dias desde € 1.795 24
Côte D'Azur, Alpes Suíços e Lagos Italianos 8 Dias desde € 1.795 25
Itália Monumental, Capri e Costa Amalfitan 8 Dias desde € 1.795 26
Milão, Suíça e Paris 8 Dias desde € 1.395 27
Itália Clássica 8 Dias desde € 1.495 28 desde € 1.755 29
Circuito na Sicília - voo especial 8 Dias desde € 1.495 30
Encantos da Croácia e Eslovénia - voo especial 8 Dias desde € 1.695 31
Encantos da Croácia e Eslovénia 8 Dias desde € 1.290 32 desde € 1.550 33
As 4 Capitais da Europa Central 8 Dias desde € 1.150 34 desde € 1.395 35
Pérolas da Europa Central 8 Dias desde € 1.535 36
Polónia - Fé e Património 8 Dias desde € 1.490 37
Polónia e Alemanha Imperial 8 Dias desde € 1.565 38
Áustria Encantadora, Baviera e Alpes Italianos 8 Dias desde € 1.595 40
Alemanha Romântica e Áustria Encantadora 8 Dias desde € 1.695 41
Escócia e Inglaterra 8 Dias desde € 1.895 44
Tesouros da Irlanda 8 Dias desde € 1.695 45
Suíça Fabulosa, Alsácia e Floresta Negra 8 Dias desde € 1.990 46
Capitais Bálticas e Polónia 8 Dias desde € 1.590 47
As 3 Capitais da Escandinávia e Fordes da Noruega 9 Dias desde € 2.795 48
Moscovo, S.Petersburgo e Helsínquia 9 / 7 Dias desde € 1.790 50
Roménia e Bulgária 8 Dias desde € 1.495 52
CRUZEIROS PENSÃO COMPLETA A BORDO

O Mediterrâneo Veste-se de Luxo! 8 Dias desde € 1.465 54
Veneza Feiticeira e Cruzeiro à Grécia e Croácia 9 Dias desde € 1.660 56
A Beleza da Grécia e o Fascínio das suas Ilhas 9 Dias desde € 1.590 58
Grécia Maravilhosa, Montenegro e Itália 9 Dias desde € 1.660 60
Cruzeiro nos Fiordes da Noruega 9 Dias desde € 1.990 62
Cruzeiro no Báltico 9 Dias desde € 1.790 64
CIRCUITOS NA ÁSIA CIRCUITO CLÁSSICO CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
Turquia Mágica 8 Dias desde € 1.130 68
Israel - Terra Santa 8 Dias desde € 1.985 70
O Melhor do Cáucaso - Geórgia, Arménia e Azerbaijão 11 Dias desde € 2.590 72
Uzbequistão - A Magia da Rota da Seda 10 Dias desde € 2.390 74
O Melhor do Irão 11 Dias desde € 2.840 76
Indochina - Vietname, Camboja e Laos 15 Dias desde € 3.690 78
China Milenar c/ Extensão a Hong Kong 12 / 14 Dias desde € 2.995 80
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Fonte: fichas de ap eciação de viagem entregues nas agências de viagens, pelos clientes que viajaram com a Nortravel, nos anos 2014 e 2015.

APRECIAÇÃO DE VIAGEM DOS CLIENTES NORTRAVEL
RESULTADO DOS INQUÉRITOS DE QUALIDADE 

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO: EXCELENTE e BOM
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A viagem excedeu
as expectativas

O preço da viagem
apropriado

Recomendariam
os nossos serviços

Repetentes de viagens
com a Nortravel

“ Bons hotéis, boas referências, boa guia, 
excelente motorista. Parabéns Nortravel!  ”

Mário Andrade . As 4 Capitais da Europa Central . 22/08/15

“ Não podia ter sido melhor. Parabéns!  ”
Alzira e António Farinha

Circuito da Madeira . 30/09/15

“ Excelente viagem, como sempre acontece com a 
Nortravel, bem estruturada e bem organizada. ”

Luís Almeida . Encantos da Croácia e Eslovénia . 20/09/15

“ Foi uma viagem maravilhosa 
que contamos repetir. ”

Álvaro Costa. Açores Misterioso . 05/07/15

“ O circuito decorreu de forma muito 
positiva excedendo as nossas expectativas.  ”

Braulio Garcia . Itália Monumental . 20/07/14

“ Adorei tudo o que visitei, os lugares visitados eram fantásticos 
e a guia foi incansável e de uma simpatia magnífica. ”
Júlia Domingues. Rioja, Lourdes, Andorra...  09/06/14

“ Tudo excepcional. ”
Maria e João Solha. 

Circuito Açoriano - Açores Maravilhoso . 25/08/14

“ Muito bom em todos os aspetos.”
João Corceiro 

Pérolas da Europa Central . 16/08/15
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MADEIRA E PORTO SANTO

CATÁLOGOS E RESERVAS 
no seu Agente de Viagens

nortravel.ptPUB.

CIRCUITOS COM GUIA ACOMPANHANTE EXCLUSIVO
REGIME DE TUDO INCLUÍDO, HOTÉIS DE 4* OU 5*
Saídas semanais – 5 dias de viagem
Circuito da Ilha da Madeira  desde € 645
Circuito das Ilhas da Madeira e Porto Santo desde € 795

ESTADIAS Saídas diárias – mínimo 3 dias de viagem
Ilha da Madeira proposta de estadias em mais de 40 hotéis de 3, 4 e 5 
estrelas desde € 192
Ilha de Porto Santo voos e hotéis garantidos na mais bela praia de 
Portugal (verão 2016) desde € 299

CIRCUITOS, ESTADIAS E PRAIA
DESCUBRA A BELEZA NATURAL do arquipélago da Madeira
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A SUA VIAGEM Informações e Recomendações úteis
SERVIÇOS INCLUÍDOS NA VIAGEM E PREÇOS
Estão incluídos no preço da viagem apenas os serviços 
claramente mencionados como incluídos. Caso algum serviço 
não esteja especificamente detalhado como fazendo parte do 
programa, este não se encontra incluído no preço da viagem.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
Sem prejuízo do parágrafo anterior, lembramos que, salvo 
informação escrita em contrário, não estão incluídos: 
consumos de minibar, serviço de lavandaria, serviço de 
quartos ou telefone nos hotéis; bebidas às refeições; 
gratificações aos guias e motoristas; despesas de caráter 
pessoal.

RESERVAS COM ANTECEDÊNCIA
A sociedade está organizada de forma a condicionar as férias 
em períodos específico , o que, com frequência, provoca uma 
oferta inadequada.
Garanta as suas férias,  reserve com antecedência.

O SEU AGENTE DE VIAGENS
As suas férias são um assunto demasiado sério para ser 
deixado ao acaso. Melhor que ninguém, o seu agente 
de viagens conhece os diversos produtos disponíveis no 
mercado e nem todos oferecem o mesmo grau de confianç . 
Deixe que ele o aconselhe e faça a opção certa.

ASSISTÊNCIA E INFORMAÇÃO
Todos os programas da presente brochura são acompanhados 
por competentes guias que estão aptos a prestar todo o 
apoio de que possa necessitar no decorrer da viagem. Estes 
profissionais de turismo (em casos específicos com a ajuda 
de guias locais), estão aptos a fornecer toda a informação 
sobre cultura, costumes, gastronomia, história, monumentos 
e locais de interesse, em cada um dos países a visitar.

DOCUMENTAÇÃO
No ato da inscrição em qualquer circuito, pergunte ao seu 
agente de viagens qual o tipo de documento, ou documentos, 
necessário para a viagem em questão.
Para cidadãos dos países da União Europeia que se 
desloquem apenas no interior da União, basta apenas o 
Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão.
Regra geral, os cidadãos da União Europeia que se deslocam 
a qualquer dos países constantes na presente brochura e que 
não façam parte da União, NECESSITAM DE PASSAPORTE 
VÁLIDO POR 6 MESES PARA ALEM DO TÉRMINO DA 
VIAGEM. RESTANTES NACIONALIDADES - CONSULTE O 
SEU AGENTE DE VIAGENS.

VISTOS PARA CIDADÃOS PORTUGUESES
À data de impressão desta brochura, são necessários vistos 
para cidadãos portugueses para os circuitos na Rússia, 
Turquia, Azerbaijão, Uzbequistão, Irão, Vietname, Camboja, 
Laos e China

NOMES DOS PARTICIPANTES
É da exclusiva responsabilidade dos clientes a correta 
informação dos nomes dos participantes que – 

obrigatoriamente – têm que corresponder aos documentos 
de identificação e ao primeiro e último nome. Erros nos nomes 
dos passageiros podem levar a que a companhia aérea 
vede o embarque e / ou as entidades policiais no controlo 
de saídas e entradas dos aeroportos, portos ou fronteiras 
terrestres, impeçam que os passageiros em questão iniciem 
ou continuem a viagem.

TAXAS DE CIDADE
Em algumas cidades da Europa, a legislação local obriga a 
que o passageiro pague à saída do hotel, e em numerário, um 
valor estipulado pelos organismos estatais mediante o nrº 
de dormidas, em alguns circuitos desta brochura as taxas de 
cidade estão incluídas no preço

TRANSPORTE DE LÍQUIDOS
Por questões de segurança, existe restrição ao transporte 
de substâncias líquidas na bagagem de mão. Por isso, 
recomendamos que todos os líquidos ou cremes para a 
higiene pessoal, sejam transportados na bagagem de porão, 
libertando assim capacidade para o transporte em mão de 
medicamentos essenciais.

BAGAGEM
Evite colocar nas malas de porão objetos frágeis, 
documentação (bilhetes de avião, passaporte ou b.i., 
vouchers, etc.), medicamentos, óculos graduados, dinheiro 
e cartões de crédito, objetos de grande valor como jóias, etc.
Ainda de acordo com as regras internacionais adotadas 
por Portugal, a bagagem é um bem pessoal, pelo que 
recomendamos a presença dos seus proprietários em todos 
os atos de carga e descarga.
Sem prejuízo do parágrafo anterior, alguns dos nossos 
programas prevêem serviço de bagageiros (1 peça de 
bagagem por pessoa) à saída dos respetivos hotéis. Só 
quando claramente mencionado.

TAXAS DE EMBARQUE E DE SEGURANÇA
As taxas de embarque e segurança revertem a favor das 
entidades que em cada país se ocupam do funcionamento 
dos respetivos aeroportos, sendo por isso habitualmente 
aplicados com base na moeda local e por vezes 
obrigatoriamente pagas pelo passageiro localmente. Assim, 
todas as taxas de aeroporto publicadas nesta brochura têm 
apenas valor indicativo a confirmar no ato da emissão dos 
bilhetes.

MOEDA ESTRANGEIRA
Em todos os circuitos e para maior comodidade, 
recomendamos que se façam acompanhar de alguma moeda 
local que lhes satisfaça as primeiras necessidades. Em todo 
o caso recomendamos que leve alguns Euros, facilmente
convertíveis em caso de necessidade.

CARTÕES DE CRÉDITO
Hoje, frequentemente, é possível a utilização de cartões de 
crédito como meio de pagamento. No entanto e infelizmente 
ainda existem bastantes exceções, além de, não raro, 
existirem dificuldades de comunicação que impossibilitam 

a transação desejada. Por isso recomendamos que sempre 
se faça acompanhar de algum dinheiro em notas, Euros de 
preferência. 

TELEFONE
Na maior parte dos países da Europa é possível a utilização 
dos telemóveis de uso comum em Portugal. Existem no 
entanto modelos com restrições ao seu uso no estrangeiro. Em 
caso de dúvida contate o seu operador de telecomunicações.
Para telefonar para Portugal utilizando a rede fi a e para 
maior economia pode quase sempre utilizar telefones 
públicos com moedas, cartões magnéticos e em alguns casos 
até cartões de crédito. O método mais cómodo e menos 
económico é telefonar do próprio hotel. De quase todo o 
mundo deve ligar 00(internacional), 351(Portugal), seguido 
do número local.

VESTUÁRIO
Em cada caso informe-se junto do seu agente de viagens. 
Regra geral aconselhamos que reduza ao mínimo a 
quantidade de roupa a transportar, tendo sempre em conta o 
clima, a época do ano e o tempo de viagem, optando sempre 
por roupa e calçado cómodos, até porque grande parte das 
visitas são feitas a pé. Nos circuitos reina a informalidade, no 
entanto, previna-se com uma indumentária mais cuidada que 
lhe permita um programa mais formal. Nas visitas a templos 
religiosos em determinados países (por exemplo a Itália e 
Turquia) recomendamos que evitem a utilização de mini-
saias, shorts ou blusas cavadas para não terem problemas 
de admissão. Uma echarpe pode ajudar a prevenir algumas 
das situações referidas.

LUGARES NO AUTOCARRO
Durante o circuito, os lugares no autocarro serão ocupados 
diariamente de forma rotativa.

OPCIONAIS
Para melhor aproveitamento da viagem, deixamos em 
aberto a possibilidade de efetuar visitas de gosto pessoal 
ou excursões facultativas. Essas visitas são, geralmente, 
organizadas pelos nossos agentes no local. Informe-se junto 
do guia acompanhante.

SEGURO
Todas as viagens constantes deste programa incluem um 
seguro de vida e assistência em viagem, fazendo parte 
da documentação um resumo das coberturas do mesmo. 
Mediante o pagamento de um suplemento pode aumentar a 
cobertura do mesmo.

CONTROLO DE QUALIDADE
Para uma melhoria da qualidade dos serviços que prestamos, 
é fundamental conhecermos a sua opinião sobre os mesmos. 
Assim agradecemos a entrega no balcão da sua agência de 
viagens do boletim de controlo de qualidade que juntamos à 
documentação de viagem e que nos será entregue depois de 
analisado pelo agente.

MADEIRA E PORTO SANTO

CATÁLOGOS E RESERVAS 
no seu Agente de Viagens

nortravel.ptPUB.

CIRCUITOS COM GUIA ACOMPANHANTE EXCLUSIVO
REGIME DE TUDO INCLUÍDO, HOTÉIS DE 4* OU 5*
Saídas semanais – 5 dias de viagem
Circuito da Ilha da Madeira  desde € 645
Circuito das Ilhas da Madeira e Porto Santo desde € 795

ESTADIAS Saídas diárias – mínimo 3 dias de viagem
Ilha da Madeira proposta de estadias em mais de 40 hotéis de 3, 4 e 5 
estrelas desde € 192
Ilha de Porto Santo voos e hotéis garantidos na mais bela praia de 
Portugal (verão 2016) desde € 299

CIRCUITOS, ESTADIAS E PRAIA
DESCUBRA A BELEZA NATURAL do arquipélago da Madeira
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CONCEITOS

Na Nortravel somos rigorosos na programação das viagens que propomos ao 
mercado. Por um lado, pela seleção cuidada dos nossos fornecedores. Por outro 
lado, pelo rigor e profissionalismo na preparação de qualquer viagem da nossa 
vasta oferta, que, pelos resultados alcançados, permite a fidelização de agentes de 
viagens e, por seu intermédio, de largas dezenas de milhares de clientes finais. De 

um modo geral, os programas que propomos são de grande complexidade.
Programas assim complexos, se preparados, como é o caso, por profissionais 
conhecedores profundos dos destinos e das suas especificidades, podem 
resultar em experiências únicas e inesquecíveis. Permitem um enriquecimento 
cultural e humano, a partilha de sentimentos e sensações.

Como um dos nossos principais compromissos é continuar a merecer a confiança 
dos nossos clientes, resolvemos garantir todas as partidas assinaladas com um 
quadrado de cor verde. Assim não terá que se preocupar mais com os mínimos 

obrigatórios ou cancelamentos de partidas. Programe já a suas férias e garanta 
a sua viagem. O sucesso, é a nossa garantia.

PARTIDAS GARANTIDAS

Quer os Açores quer a Madeira são destinos turísticos de eleição.
A Madeira, destino maduro, foi sendo ao longo dos anos considerado, 
principalmente, como destino de estadas. Ora os interesses do destino Madeira, 
como um todo, são múltiplos e diversificados.
Os Açores, considerados nos últimos anos como um dos destinos de topo mundial 
no que respeita à diversidade e à conservação da natureza, acrescenta uma forte 
cultura local assente em património e tradições.
Viajar em grupo com guia privativo Nortravel para os Açores e Madeira é, 

sem dúvida, a melhor forma de conhecer os destinos nas suas diferentes facetas, 
independentemente da sua dispersão geográfica. Os nossos circuitos nas Ilhas 
Portuguesas são cheios, completos e profundos. Incluem todas as refeições desde 
o jantar do primeiro dia ao pequeno-almoço do último, com preocupação em 
divulgar a gastronomia local, sem esquecer as outras vertentes culturais. A enorme 
satisfação dos muitos milhares de portugueses que têm viajado connosco, nos 
circuitos aqui propostos, é a melhor garantia de sucesso para a sua viagem.

CIRCUITOS NAS ILHAS PORTUGUESAS

Portugal e Espanha oferecem todos os ingredientes necessários para o sucesso 
de viagens em grupo com guia privativo. Maravilhe-se em terras Portuguesas, 
visitando o nosso vasto património degustando a pura gastronomia das nossas 
gentes que tão bem sabem receber. Parta também à descoberta das regiões mais 
belas de Espanha, autêntico mosaico de hábitos e culturas com o seu povo caloroso. 
São outros tantos atributos que tornam estes circuitos obrigatórios para quem, 

como nós portugueses, se encontra tão próximo e ainda assim tão desconhecedor 
de muitos dos autênticos tesouros que propomos dar-lhe a conhecer nos circuitos 
que englobamos na denominação global Península Ibérica.
Preparámos programas em Circuito Clássico ou Tudo Incluído, conforme os casos, 
mas, sempre, itinerários onde o detalhe e a qualidade geral são garantia de 
viagens muito proveitosas e enriquecedoras.

CIRCUITOS NA PENINSULA IBÉRICA

Para agradar aos que querem viajar em grupo com alguma liberdade, com o 
máximo de aproveitamento e qualidade, incluímos algumas refeições e as 
principais visitas do circuito. Os nossos pequenos-almoços são, regra geral, buffet. 
A excecional equipa de guias da Nortravel é a garantia de que, para além do normal 

acompanhamento e elevado nível da informação, cada passageiro pode sempre 
contar com todo o apoio, nomeadamente no que toca a sugestões e ajuda nas 
refeições livres, bem como nas visitas opcionais sugeridas nos tempos livres de 
forma a enriquecer a sua viagem. 

CIRCUITOS CLÁSSICOS

“Tudo incluído” nos circuitos na Europa é a denominação usada para informar os 
programas que incluem mais excursões, visitas e refeições. Trata-se de um 
produto que pretende satisfazer uma clientela que prefere abdicar de alguma 
liberdade de ação, garantindo, em contrapartida, a comodidade de não ter que se 
preocupar, localmente, com soluções para refeições ou para ocupação de tempos 
livres. Nesta modalidade, garantimos todas as refeições desde o jantar do 
primeiro dia ao pequeno-almoço do último dia, bem como os programas e visitas 

que consideramos essenciais para o máximo aproveitamento. Tratando-se de 
refeições com menus fixos e em países com gastronomia e hábitos alimentares 
diferentes, é importante que cada viajante tenha presente esta pequena dificuldade 
que a Nortravel tentará superar dentro do razoável. Todavia, as bebidas não estão 
incluídas no preço da viagem. A qualidade intrínseca de mais este produto está ao 
mesmo nível de todas as nossas restantes propostas de viagem.

CIRCUITOS TUDO INCLUÍDO

Este novo conceito em Turismo, pelo seu crescimento continuado, pode já ser 
hoje considerado um clássico. A um conjunto selecionado de itinerários pelo 
mediterrâneo e Norte da Europa, juntamos os serviços necessários para lhe garantir 

umas férias sem preocupações. Com a Nortravel, sentir-se-á um cliente especial. A 
presença do guia Nortravel a bordo zelará para que todos os serviços funcionem na 
plenitude, fazendo do seu cruzeiro um momento inesquecível.

CRUZEIROS NORTRAVEL

PRODUTO
QUALIDADE , FIABILIDADE, COMPLEXIDADE E INOVAÇÃO
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PENÍNSULA
IBÉRICA
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BRAGA

PORTO
GUIMARÃES

LISBOA

VISEU

BELMONTE

MARVÃO

LAMEGO

ESTREMOZ
ÉVORA

MONSARAZ

LAGOS
SAGRES

SETÚBAL / 
ARRÁBIDA

ÓBIDOS
NAZARÉ

ALCOBAÇA

BATALHA

FÁTIMA

COIMBRA

MAIO 4 18 29

JUNHO 1 15 29

JULHO 13 27

SETEMBRO 7 21

OUTUBRO 5 19

NOVEMBRO 2

 1º DIA  LISBOA / ÓBIDOS / NAZARÉ / ALCOBAÇA / BATALHA 
/ FÁTIMA
Encontro pelas 08h30 na receção do VIP Grand Lisboa Hotel 
& SPA. Partimos rumo ao norte e fazemos a primeira paragem 
numa das mais bem preservadas vilas medievais de Portugal. 
Óbidos, que ainda hoje está rodeado por uma sólida muralha, foi 
dote das rainhas durante várias dinastias da história portuguesa. 
Fazemos um passeio pelas ruelas no interior da muralha. 
Aproveite para provar o famoso licor de cereja: a “Ginjinha”. 
Continuamos até à Nazaré, a mais típica vila de pescadores, hoje 
em dia um concorrido centro de veraneio, que soube manter as 
suas tradições ligadas ao mar. Do “Sítio”, no ponto mais alto da 
vila, tem uma fantástica vista panorâmica sobre todo o lugar 
banhado pelo oceano Atlântico. Tempo livre para almoçar. De 
tarde continuamos até Alcobaça para visitar a igreja do Mosteiro 
onde Pedro e Inês estão sepultados. Na Batalha, paragem 
para visita ao mosteiro Santa Maria da Vitória, um dos mais 
emblemáticos monumentos de Portugal, antes de continuar 
para Fátima. Visita ao Santuário. Jantar e alojamento no Hotel 
Estrela de Fátima ****, ou similar em Fátima.

 2º DIA  FÁTIMA / COIMBRA / AVEIRO / PORTO
Pequeno-almoço no hotel e partida para Coimbra, cidade 
dos estudantes, com uma das mais antigas universidades da 
Europa. Visita à universidade e passeio pelas ruelas do centro 
histórico. Continuação até Aveiro, muitas vezes apelidada de 
“Veneza Portuguesa” por causa dos seus canais e os típicos 
barcos “Rabelos” que os percorrem. Tempo livre no centro para 
poder provar a doçaria local numa das várias pastelarias: os 
tradicionais ”ovos-moles”. Seguimos até ao Porto, a segunda 
maior cidade e capital do norte do país. Durante a tarde 
visitamos a cidade “Invicta”, passeando pela Rua de Santa 
Catarina e descendo da Avenida dos Aliados, passando pela 
estação de comboio de São Bento com seus magnífico  
painéis de azulejo, até chegar ao bairro histórico da Ribeira, 
junto ao rio Douro, que a UNESCO classificou como Património 
da Humanidade. Atravessamos a lindíssima ponte D. Luis, para 
do outro lado, em Vila Nova de Gaia, finalizamos com a visita a 
umas caves de Vinho do Porto com prova de vinhos. Alojamento 
no Hotel Mercure Porto ****, ou similar no Porto.

 3º DIA  PORTO – Dia livre
Estadia em regime de alojamento e pequeno-almoço. Dia 
inteiramente livre para atividades a gosto pessoal. Alojamento.

VISITA OPCIONAL SANTIAGO DE COMPOSTELA
Passeio de dia completo até Santiago de Compostela para 
uma visita à capital da Galiza e o centro de peregrinação 
mais importantes de Espanha. A catedral de Santiago, 
é o destino de milhares de peregrinos que anualmente 
percorrem os conhecidos “Caminhos de Santiago” para 
lá chegar. No regresso, paragem em Valença do Minho, 
um fortificado lugar junto ao rio Minho, que é a fronteira 
geográfica ent e Portugal e Espanha.

 4º DIA  PORTO / BRAGA / GUIMARÃES / LAMEGO
Check-out após o pequeno-almoço e partida para Braga, 
a cidade dos arcebispos, conhecida pelas suas inúmeras 
igrejas, das quais destacamos para visita a antiquíssima Sé 
de Braga, no centro histórico, e o Bom Jesus do Monte, na 
encosta da Serra do Sameiro, com uma majestosa escadaria 
em granito e uma fantástica panorâmica sobre a cidade e 
a região. Continuamos até Guimarães, o “Berço da Nação”, 
onde nasceu D. Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. 
Passeamos pelo lindíssimo centro histórico medieval que foi 
classificado pela UNESCO como Património Histórico Mundial. 
De tarde, seguimos até Lamego, passando por Vila Real e 
atravessando o belíssimo Vale do Douro. Em Lamego subimos 
até ao santuário da Nossa Senhora dos Remédios, também 
este com uma imponente escadaria em granito que desce até 
ao centro da cidade. Alojamento no Hotel de Lamego ****, 
ou similar na região.

 5º DIA  LAMEGO / VISEU / GUARDA / BELMONTE / 
CASTELO BRANCO
Depois do pequeno-almoço, partimos, atravessando as Serras 
das Meadas e do Montemuro, para chegar a Viseu, cidade 
capital das Beiras e terra do lendário Viriato, que aqui, na 
outrora Lusitânia, combateu as invasões romanas. Depois de 
uma breve visita panorâmica, seguimos em direção à cidade 
da Guarda, atravessando a paisagem montanhosa da Serra 
da Estrela. No caminho, visitamos uma tradicional queijaria, 
onde se produz o famoso “Queijo da Serra” e continuamos 
até Belmonte, uma das aldeias históricas de Portugal, com 
uma importante comunidade judaica. Visitamos o Museu 
dos Descobrimentos, casa onde nasceu Pedro Álvares Cabral. 
Continuamos até Castelo Branco para alojamento no Hotel 
Tryp Colina do Castelo ****, ou similar na região.

 6º DIA  CASTELO BRANCO / MARVÃO / ESTREMOZ / 
ÉVORA
Check-out após o pequeno-almoço para descer da Beira Baixa 
até ao Alentejo, com uma primeira paragem na histórica 
vila de Marvão, rodeada por muralhas do séc. XIII e que, do 

PARTIDAS GARANTIDAS

ÓBIDOS • NAZARÉ • ALCOBAÇA • BATALHA • FÁTIMA • COIMBRA • AVEIRO • PORTO • BRAGA • GUIMARÃES • LAMEGO • VISEU • GUARDA • BELMONTE • 
CASTELO BRANCO • MARVÃO • ESTREMOZ • ÉVORA • MONSARAZ • VILAMOURA • LAGOS • SAGRES • SETÚBAL • ARRÁBIDA

alto da Serra de São Mamede, oferece uma fantástica vista 
panorâmica sobre toda a região. Continuamos a travessia da 
planície alentejana, passando por Estremoz até chegar a Évora, 
cidade principal do Alentejo, de forte caráter mourisco, rodeada 
de muralhas e que a UNESCO classificou como Património 
Mundial. Passeamos pelo centro histórico, do templo romano 
até à Praça do Giraldo, fazemos uma degustação no centro da 
Rota do Vinho do Alentejo e visitamos a peculiar Capela dos 
Ossos na igreja de S. Francisco. Alojamento no Hotel M’ar de 
Ar Muralhas ****, ou similar em Évora.

 7º DIA  ÉVORA / MONSARAZ / VILAMOURA
Partimos de Évora, após o pequeno-almoço, em direção a 
sul e fazemos uma primeira paragem para um passeio pelas 
ruelas medievais da vila histórica de Monsaraz, que do topo 
do monte oferece uma fantástica vista panorâmica sobre toda 
a planície alentejana e o Alqueva, o maior lago artificial da 
Europa. Seguimos atravessando a paisagem calma do Alentejo 
até chegar a Beja, para uma breve panorâmica e tempo livre 
para almoçar. De tarde continuamos o caminho até ao Algarve, 
a região mais a sul de Portugal, banhada pelo oceano Atlântico. 
Alojamento no Hotel Vila Galé Ampalius ****, em 
Vilamoura, ou similar no Algarve.
(nota: nos circuitos com início a 29Jun, 13 e 27Jul, o alojamento no 
Algarve será no Hotel Vila Galé Tavira).

 8º DIA  VILAMOURA / LAGOS / SAGRES / VILAMOURA
Saímos após o pequeno-almoço para um passeio de dia 
completo à descoberta do Algarve. Iniciamos com uma visita 
à cidade de Silves que, no tempo do reinado árabe era a 
sua capital, e ostenta ainda hoje o seu lindíssimo castelo. 
Continuamos até Lagos, cidade de veraneio com as mais 
bonitas praias de toda a costa. Tempo livre para almoçar. De 
tarde seguimos até Sagres, onde o Cabo de S. Vicente é o ponto 
mais sul-este de Portugal, lugar onde o Infante D. Henrique 
instalou a escola de navegação e iniciou as descobertas 
do oceano Atlântico. Regresso ao hotel no final da tarde. 
Alojamento.

 9º DIA  VILAMOURA / SETÚBAL / ARRÁBIDA / LISBOA
Check-out após o pequeno-almoço e partida direta até Setúbal, 
cidade portuária junto ao estuário do Sado. Tempo livre para 
almoço (Setúbal é conhecido pelo seu choco frito). De tarde 
continuamos, atravessando o Parque Natural da Arrábida, 
até à pequena vila de Azeitão, onde faremos uma visita com 
degustação a uma das mais prestigiadas adegas da região. 
Seguimos para Lisboa, onde chegaremos ao final da tarde. FIM 
DA VIAGEM.

PORTO

CIRCUITOS NA PENÍNSULA IBÉRICA

CIRCUITO CLÁSSICO

• Circuito em moderno autocarro ou van de turismo, com 
acompanhamento de experiente guia bilíngue (PT/ES) 
durante todo o itinerário;

• 8 Noites de alojamento, em base de quarto duplo, com 
pequeno-almoço buffet, nos hotéis indicados ou similares;

• Refeições indicadas no itinerário – 1 refeição (bebidas não 
incluídas);

• Visitas guiadas nas seguintes cidades: Óbidos; Nazaré; 
Alcobaça (igreja do mosteiro); Batalha (entrada no 
mosteiro); Fátima; Coimbra (entrada na universidade); Porto 
(entrada nas caves); Braga (entrada na Sé); Guimarães; 
Lamego; Viseu; Belmonte (entrada no museu); Marvão; 
Évora (entrada na capela dos ossos); Monsaraz; Lagos; 
Sagres; Arrábida (entrada nas caves);

• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de bagagem 

por pessoa);
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA.
* Seguros complementares, pág 82

O NOSSO PORTUGAL

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.

Todas as datas de partida € 790 € 1.090

DATAS DE PARTIDAS   GARANTIDAS 

PREÇO POR PESSOA

O PREÇO INCLUI

9 DIAS 1 REFEIÇÃO
21 VISITAS +8 P. A. BUFFET

FÁTIMA PORTO LAMEGO C. BRANCO ÉVORA VILAMOURA 

1 2 1 1 1 2

AVEIRO

GUARDA

CASTELO 
BRANCO

VILAMOURA
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MADRI

MÉRIDA

SARAGOÇA

BARCELONA

LISBOA

 1º DIA  CHEGADA A BARCELONA
Chegada a Barcelona. Receção e transporte privativo ao hotel. 
Alojamento no Hotel Expo Barcelona ****,ou similar em 
Barcelona.
Nota: caso a hora de chegada não permita ainda check-in, será 
dada a possibilidade de guardar a bagagem.

 2º DIA  BARCELONA – Visita de cidade
Após pequeno-almoço, visita da capital catalã, começando por 
visitar a belíssima Catedral gótica. Continuamos, passando 
pelas Ramblas, a movimentada avenida central da cidade, 
pela Praça da Catalunha, com as suas belas fontes, pelo 
Passeig de Garcia, avenida com comércio elegante que foi 
construída no século XIX, pelas Casas Milà (La Pedrera) e Batlló, 
obras-primas de Gaudì, pela igreja da Sagrada Família, belo 
exemplar da arquitetura modernista de Gaudì, que trabalhou 
na sua construção até à data da sua morte. Subimos ao Parque 
de Montjuïc e passamos pelo estádio Olímpico. Restante do dia 
livre para atividades de gosto pessoal. Alojamento.

 3º DIA  BARCELONA
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para compras ou visitas de 
gosto pessoal.

VISITA OPCIONAL
Passeio a Montserrat para visitar o famoso santuário da 
Virgem Negra, padroeira da Catalunha. Alojamento

 4º DIA  BARCELONA / SARAGOÇA / MADRID
Pequeno-almoço no hotel. Partida através do planalto central, 
em direção à cidade de Saragoça, antiga capital do reino de 
Aragão, um dos mais poderosos que existiram na Península 
Ibérica. Chegada e tempo livre para atividades a gosto pessoal,
nomeadamente devoções na sua famosa catedral dedicada a 
Nossa Senhora do Pilar, erguida no local onde Nossa Senhora 
teria aparecido duas vezes ao Apóstolo Santiago, sobre um 
pequeno pilar que ficou como testemunho e à volta do qual 
Santiago mandou edificar a primeira igreja. Mais tarde foi 
transformada numa imponente basílica, cujo teto se encontra 
decorado com frescos da juventude do famoso pintor Goya. 
Tempo livre para almoço. De tarde, continuação da viagem, 
atravessando o vasto planalto central, a “meseta”, coberto de 
campos de trigo, montanhas e desfiladei os. As suas cidades 
estão impregnadas por um profundo sentido da história, que 
se reflete na arquitetura dos seus edifícios e nos castelos 
espalhados por toda a região. Chegada à capital espanhola, 
Madrid. Resto do tempo livre. Alojamento no Hotel Rafael 
Atocha ****, ou similar em Madrid.

 5º DIA  MADRID – Visita de cidade
Pequeno-almoço no hotel. Visita panorâmica à capital do Reino. 
Cidade cosmopolita e moderna, detentora de grande riqueza 
monumental de um impressionante tesouro artístico nos seus 

BARCELONA  
E MADRID

CIRCUITO CLÁSSICO

PARTIDAS GARANTIDAS

BARCELONA • SARAGOÇA • MADRID • MÉRIDA

numerosos e importantes museus. A famosa Gran Via, o Paseo 
da Castelhana, as Fontes de Cibeles e Neptuno, a Plaza de 
Espanha, a praça Puertas del Sol, todo o movimentado centro 
geográfico e quilómetro zero de todas as estradas que partem da 
capital. Tarde livre para atividades de gosto pessoal. Alojamento.

VISITA OPCIONAL
Conheça o ambiente fantástico de Madrid à noite.

 6º DIA   MADRID
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para atividades de gosto 
pessoal. Alojamento.

VISITA OPCIONAL
Passeio de meio-dia ou de dia completo a Toledo

 7º DIA   MADRID / MÉRIDA / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Partida para Mérida, antiga 
Emérita Augusta, fundada nas margens do rio Guadiana. 
Chegada tempo livre para almoço. De tarde passeio a pé pelo 
centro histórico que nos conduz até ao conjunto arquitetónico 
Património Mundial da Humanidade: a ponte romana sobre 
o rio Guadiana, o templo de Diana e o bem preservado Teatro 
Romano e Museu do mesmo nome. Continuação da viagem 
passando por Badajoz, cidade na fronteira entre Espanha 
e Portugal, passando depois pelo Alto Alentejo até Lisboa, 
onde terminará junto ao VIP Grand Lisboa Hotel & SPA FIM DA 
VIAGEM

MADRID BARCELONA

CIRCUITOS NA PENÍNSULA IBÉRICA

7 DIAS +6 P. A. BUFFET
4 VISITAS

BARCELONA MADRID

3 3

MAIO 16 30

JUNHO 13 27

JULHO 11 25

SETEMBRO 19

OUTUBRO 3 17 31

Portugal / Barcelona c/ taxas incluídas, desde € 80

• Transporte do aeroporto ao hotel, em privado, em Barcelona;
• Circuito em moderno autocarro ou van de turismo, com 

acompanhamento de experiente guia bilíngue (PT/ES) 
durante todo o itinerário;

• 6 Noites de alojamento, em base de quarto duplo, com 
pequeno-almoço buffet, nos hotéis indicados ou similares;

• Visitas guiadas nas seguintes cidades: Barcelona (entrada 

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVIDUAL

Todas as datas de partida € 490 € 790

PREÇO POR PESSOADATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS VOO OPCIONAL

O PREÇO INCLUI
na catedral); Saragoça; Madrid; Mérida;

• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de bagagem 

por pessoa);
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA.
*Seguros complementares, pág. 82

Nota – sujeito a disponibilidade.
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MADRI

ÁVILA SARAGOÇA

BARCELONA

BRAGA
PORTO

LISBOA

ÓBIDOS

FÁTIMA

COIMBRA

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

SALAMANCA

 1º DIA  OPÇÃO A - INÍCIO DO CIRCUITO
LISBOA / ÓBIDOS / FÁTIMA / COIMBRA / PORTO
Encontro pelas 08h30 na receção do Hotel VIP Grand para 
embarque no autocarro em direção a Óbidos. Visita a pé pelas 
estreitas ruas e pequenas praças, a fim de conhecer esta 
belíssima vila, considerada um dos melhores exemplos da vila 
medieval na Europa. Continuação da viagem até à Batalha, 
para visita do mosteiro de Santa Maria da Vitória, obra-prima 
da arquitetura gótica portuguesa, erguida para celebrar a 
vitória dos portugueses em Aljubarrota em 1385 e onde está 
sepultado o Infante D. Henrique, O Navegador. Seguimos 
depois para Fátima, onde teremos tempo livre para o almoço 
e visita do Santuário, um dos principais locais de peregrinação 
do mundo. Continuação para Coimbra, situada nas margens 
do Rio Mondego, terra natal de seis Reis e capital de Portugal 
até 1256, além de sede da mais antiga Universidade do país, 
fundada em 1290 pelo rei D. Dinis, onde visitaremos a sua 
famosa Biblioteca barroca, considerada uma das mais ricas 
do mundo. Continuação para a cidade do Porto. Alojamento no 
Hotel AC Porto by Marriott ****, ou similar no Porto. 

 2º DIA  PORTO – Visita de cidade
Pequeno-almoço no hotel e saída para visita de meio-dia à 
cidade “Invicta”. Situado na margem direita do rio Douro, o 
Porto é a segunda maior cidade do país e capital regional do 
norte. Os romanos desenvolveram os povoados de Portus e 
Cale, de cada um dos lados do rio, nomes que viriam a unir-
se, dando origem ao nome de Portucale, para indicar a região 
entre os rios Minho e Douro, que constituiu o núcleo inicial do 
que viria a ser o reino de Portugal. A cidade prosperou com o 
comércio marítimo, devido à sua localização junto à foz do rio 
Douro e, mais tarde, tirou vantagens das riquezas geradas 
pelas descobertas marítimas dos séc. XV e XVI. No séc. XVIII 
iniciou-se o comércio de vinhos com Inglaterra e, desde então, 
o famoso Vinho do Porto nunca mais deixou de ganhar fama a
nível mundial. Visita aos principais locais de interesse turístico, 
descendo da avenida da Liberdade até ao centro histórico da 

Ribeira, classificado pela UNESCO como Património Mundial. 
Finalizamos o passeio com a visita a uma das famosas caves 
de Vinho do Porto com uma prova de vinhos. Tarde livre para 
atividades de gosto pessoal. Alojamento.

VISITA OPCIONAL  
Almoço num restaurante local e cruzeiro das Pontes 

 1º DIA  OPÇÃO B - INÍCIO DO CIRCUITO e/ou
 3º DIA  OPÇÃO A - PORTO / BRAGA / SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Pequeno-almoço no hotel1. Continuação da viagem em direção 
a Braga, capital da bela e verdejante região do Minho e ao centro 
religioso mais antigo do país. A fundação de Braga remonta à 
época dos romanos, que lhe deram o nome de Bracara Augusta 
e lhe trouxeram prosperidade e riqueza. Subida ao alto do 
Bom Jesus, no célebre elevador, movido a água e, após uma 
panorâmica do santuário, continuação em direção a Valença, 
cidade situada na margem sul do rio Minho, que faz a fronteira 
natural entre Portugal e Espanha. Paragem e tempo livre 
para almoço nesta cidade fortificad . Entrada na Espanha 
pela Galiza. Esta é a região mais verde de toda a Espanha: 
no seu interior montanhoso, os minifúndios são cultivados de 
forma tradicional. É também a região mais marítima do país: 
três das suas quatro províncias têm uma costa atlântica e a 
sua cozinha baseia-se em saborosos mariscos. Os Galegos, 
cujas origens são celtas, têm muito orgulho da sua cultura 
e da sua língua, semelhante ao português. O caráter céltico 
desta bela terra é ainda evidente no instrumento musical 
tradicional favorito – a gaita-de-foles. Chegada a Santiago de 
Compostela, centro religioso e de peregrinação desde a idade 
Média, em consequência da descoberta do túmulo de Santiago 
Maior no séc. IX. Tempo livre na Praça do Obradoiro para visita 
à famosa catedral, onde está sepultado o Apóstolo, rodeada de 
belos edifícios históricos. Alojamento no Hotel Oca Puerta del 
Camino ****, ou similar em Santiago de Compostela.
1 Para os passageiros da Opção B, o encontro será, pelas 08h45 na 
receção do Hotel AC Porto by Marriott, para embarque no autocarro em 
direção a Braga. Não inclui pequeno-almoço.

 2º DIA  OPÇÃO B
 4º DIA  SANTIAGO DE COMPOSTELA / SALAMANCA
Após o pequeno-almoço, partida de Santiago de Compostela, 
ladeando um trecho de um dos “Caminhos de Santiago” 
em direção” a Salamanca pela região interior da Galiza, 
atravessando a província de Lugo. No percurso, atravessaremos 
ainda a região de Leão e Castela, o berço da nação espanhola, 
com os seus montes encimados de castelos e as suas planícies 
de cor ocre. Ao longo da história espanhola, esta região central 
teve uma grande influência da língua, cultura e religião. Tempo 
livre para almoço no percurso e passagem ao lado de Zamora, 
situada nas margens do rio Douro. Chegada à bela cidade 
de Salamanca, “a Cidade Dourada”, situada nas margens do 
rio Tormes e declarada monumento nacional em virtude dos 

BELEZAS DA 
PENÍNSULA IBÉRICA

CIRCUITO CLÁSSICO

PARTIDAS GARANTIDAS

ÓBIDOS • FÁTIMA • COIMBRA • PORTO • BRAGA • SANTIAGO DE COMPOSTELA • SALAMANCA • ÁVILA • MADRID • SARAGOÇA • BARCELONA

seus magníficos edifícios dos séc. XVI, XVII e XVIII, possuindo 
o melhor conjunto espanhol de arquitetura renascentista.
Tempo livre para visitar esta cidade universitária, com os belos 
edifícios que rodeiam o Pátio das Escolas, parte integrante da 
Universidade do séc. XIII, uma das mais antigas e distintas da 
Europa. Ainda a casa das conchas, palácio do séc. XVI, cuja
fachada se encontra repleta de conchas de vieira – o símbolo de 
Santiago, terminando com as catedrais Nova e Velha dos séc.
XVI e XII respetivamente, e a magnifica Plaza Mayor, construída 
por Filipe V e considerada a mais bela de toda a Espanha.
Jantar e alojamento no Hotel Salamanca Forum Doña Brígida 
****, ou similar em Salamanca.

 3º DIA  OPÇÃO B
 5º DIA  SALAMANCA / ÁVILA / MADRID
Pequeno-almoço no hotel e saída em direção a Ávila. Visita 
panorâmica da cidade, rodeada por 2.500 metros de muralhas 
medievais e terra natal de Santa Teresa de Jesus, fundadora 
das Carmelitas Descalças e Doutora da Igreja. Continuação para 
Madrid, onde chegaremos a meio da tarde. Tempo livre para os 
primeiros contactos com a belíssima capital espanhola, uma 
cidade com mais de 3 milhões de habitantes, situada no centro 
geográfico do país. Pensa-se que o seu nome poderá derivar da 
palavra árabe “magerid”, “cidade das águas”. Conquistada dos 
mouros em 939, pelo rei Ramiro II, só em 1083, com D. Afonso VI, 
passaria definiti amente para a posse dos reis cristãos e seria 
elevada à categoria da capital espanhola apenas no reinado 
de Filipe II em 1561. Devido ao seu isolamento geográfic , só 
depois da chegada da linha férrea no séc. XIX, é que se tornou na 
maior cidade de Espanha. Alojamento no Hotel Rafael Atocha 
****, ou similar em Madrid.

 4º DIA  OPÇÃO B
 6º DIA  MADRID – Visita de cidade
Pequeno-almoço no hotel. Visita à capital do Reino. Cidade 
cosmopolita e moderna, detentora de grande riqueza 
monumental de um impressionante tesouro artístico nos seus 
numerosos e importantes museus. A famosa Gran Via, o Paseo 
da Castelhana, as Fontes de Cibeles e Neptuno, a Plaza de 
Espanha, a praça Puertas del Sol, todo o movimentado centro 
geográfico e quilómetro zero de todas as estradas que partem da 
capital. Tarde livre para atividades de gosto pessoal. Alojamento.

VISITA OPCIONAL  
Conheça o ambiente fantástico de Madrid à noite.

 5º DIA  OPÇÃO B
 7º DIA  MADRID
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para atividades de gosto 
pessoal. Alojamento.

VISITA OPCIONAL Tour de meio-dia a Toledo.

11 DIAS 1 REFEIÇÃO
12 VISITAS +10 P. A. BUFFET

9 DIAS 1 REFEIÇÃO
7 VISITAS +8 P. A. BUFFET

OPÇÃO A
DE LISBOA A BARCELONA

OPÇÃO B
DO PORTO A BARCELONA

COIMBRA PORTO

PORTO SANTIAGO DE COMPOSTELA SALAMANCA MADRID BARCELONA

2 1 1 3 3OPÇÃO A

CIRCUITOS NA PENÍNSULA IBÉRICA
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MAIO 9 23

JUNHO 6 20

JULHO 4 18

MAIO 11 25

JUNHO 8 22

JULHO 6 20

Barcelona / Portugal c/ taxas incluídas desde € 80

• Circuito em moderno autocarro ou van de turismo, com 
acompanhamento de experiente guia bilíngue (PT/ES)
durante todo o itinerário;

• 10 Ou 8 noites de alojamento, em base de quarto duplo, com 
pequeno-almoço buffet, nos hotéis indicados ou similares;

• Refeições indicadas no itinerário – 1 refeição (bebidas não 
incluídas);

• Visitas guiadas nas seguintes cidades: opção A: Óbidos; 
Batalha (mosteiro); Fátima; Coimbra (entrada na 
universidade); Porto (entrada nas caves); opção A e B -  

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVIDUAL

Todas as datas de partida € 890 € 1.290

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVIDUAL

Todas as datas de partida € 790 € 1.190

PREÇO POR PESSOA PREÇO POR PESSOA

DATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS  DATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS  

VOO OPCIONAL

O PREÇO INCLUI

Braga (entrada na Sé); Santiago de Compostela (entrada na 
Catedral); Salamanca; Ávila; Madrid; Saragoça; Barcelona 
(entrada na catedral);

• Transporte do hotel ao aeroporto, em privado, em Barcelona;
• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de bagagem 

por pessoa);
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA.

*Seguros complementares, pág. 82

Nota – sujeito a disponibilidade.

SETEMBRO 12 26

OUTUBRO 10 24

SETEMBRO 14 28

OUTUBRO 12 26

 6º DIA  OPÇÃO B
 8º DIA  MADRID / SARAGOÇA / BARCELONA 
Após o pequeno-almoço, saída em direção ao norte 
atravessando o vasto planalto central, a “meseta”, coberto 
de campos de trigo, montanhas e desfiladei os. As suas 
cidades estão impregnadas por um profundo sentido da 
história, que se reflete na arquitetura dos seus edifícios e nos 
castelos espalhados por toda a região. Chegada a Saragoça, 
antiga capital do reino de Aragão, um dos mais poderosos 
que existiram na Península Ibérica. Tempo livre para almoço 
e visita à famosa basílica da Virgem do Pilar, erguida no local 
onde Nossa Senhora teria aparecido duas vezes ao Apóstolo 
Santiago, sobre um pequeno pilar, que ficou como testemunho 
e à volta do qual Santiago mandou edificar a primeira igreja. 
Mais tarde foi transformada numa imponente basílica, cujo 
teto se encontra decorado com frescos da juventude do 
famoso pintor Goya. De tarde, continuação, através do planalto 
central, em direção à belíssima região da Catalunha, com o 
sentimento de nacionalidade própria, grande autonomia e 
uma língua – o catalão – que aparece com o castelhano nos 
nomes das localidades e placas rodoviárias da região. Chegada 
a Barcelona ao fim da tarde. Esta cidade é, não só um dos 
mais movimentados portos do Mediterrâneo, mas também 
capital da Catalunha, segunda maior cidade de Espanha e 
seu principal centro industrial. Barcelona rivaliza com Madrid 
como centro de cultura, de comércio e de exportações. Aqui se 
realizaram os jogos Olímpicos de 1992. Alojamento no Hotel 
Expo Barcelona ****, ou similar em Barcelona.

 7º DIA  OPÇÃO B
 9º DIA  BARCELONA
Após o pequeno-almoço, visita da capital catalã, começando por 
visitar a belíssima Catedral gótica. Continuamos, passando pelas 
Ramblas, a movimentada avenida central da cidade, pela Praça 
da Catalunha, com as suas belas fontes, pelo Passeig de Gracia, 
avenida com comércio elegante que foi construída no século XIX, 
pelas Casas Milà (La Pedrera) e Batlló, obras-primas de Gaudí, 
pela igreja da Sagrada Família, belo exemplar da arquitetura 
modernista de Gaudí, que trabalhou na sua construção até à 
data da sua morte. Subimos ao Parque de Montjuïc e passamos 
pelo estádio Olímpico. Restante do dia livre para atividades de 
gosto pessoal. Alojamento.

  8º DIA   OPÇÃO B
 10º DIA  BARCELONA
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para atividades de gosto 
pessoal. Alojamento.

 ÚLTIMO DIA  PARTIDA DE BARCELONA (voo não incluído)
Check-out depois do pequeno-almoço. Em horário a determinar 
localmente, transporte privado para o aeroporto de Barcelona.
FIM DA VIAGEM

SALAMANCA MADRID

ÁVILA

OPÇÃO A LISBOA OPÇÃO B PORTO

BELEZAS DA PENÍNSULA IBÉRICA
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MADRIDLISBOA
TOLEDO

MÉRIDA

SEGÓVIA

ÁVILA

SALAMANCA

 1º DIA  LISBOA / MÉRIDA
Comparência na Gare do Oriente (estação de autocarros) em 
Lisboa, 30 minutos antes da partida. Iniciamos a nossa viagem 
às 09h00 em direção a Mérida, cruzando Portugal pelo Alto 
Alentejo até à cidade fronteiriça de Badajoz. Continuação para a 
antiga Emérita Augusta, fundada nas margens do rio Guadiana. 
Almoço em restaurante local. De tarde passeio a pé pelo 
centro histórico que nos conduz até ao conjunto arquitetónico, 
Património Mundial da Humanidade: a ponte romana sobre o 
rio Guadiana, o templo de Diana e o bem preservado Teatro 
Romano e Museu do mesmo nome. Alojamento e jantar no 
Hotel Velada Mérida **** ou similar.

 2º DIA  MÉRIDA / TOLEDO / MADRID
Pequeno-almoço no hotel. Partida para Toledo através das belas 
paisagens de Castela-la-Mancha, imortalizada por Cervantes no 
seu eterno Don Quixote. Com uma situação fantástica no topo 
de um esporão granítico rodeado pelo rio Tejo, a antiga cidade 
Imperial e sede do primado das Espanhas, foi-se desenvolvendo 
de uma forma labiríntica ao longo dos séculos, onde viveram 
em perfeita harmonia judeus, cristãos e muçulmanos. Almoço 
em restaurante local. De tarde, visita a pé com guia local 

desta cidade Património Mundial da Humanidade. Por entre o 
emaranhado de ruas passamos pela catedral (entrada incluída), 
a antiga Sinagoga, hoje Igreja de Santa Maria-a-Branca e a igreja 
de S. Tomé. De seguida, continuação da viagem até Madrid. 
Alojamento e jantar no Hotel Rafael Atocha **** ou similar.

 3º DIA  MADRID
Pequeno-almoço no hotel. Visita da cidade capital do Reino. 
Cidade cosmopolita e moderna, detentora de grande riqueza 
monumental e de um impressionante tesouro artístico nos 
seus numerosos e importantes museus. A Estação de Atocha, 
a famosa Gran Via, Paseo da Castellana, as Fontes de Cibeles 
e Neptuno, Plaza de España, a Praça das Portas do Sol, 
movimentado centro geográfico e quilómetro zero de todas 
as estradas que partem da capital, o Parque del Buen Retiro, a 
monumental praça de Touros - "Las Ventas", Paseo del Prado, 
com belas pracetas e onde se situa o célebre Museu do mesmo 
nome e a calle Serrano com as suas lojas de marca. Almoço 
em restaurante local. Após o almoço, visita do Palácio do 
Oriente, a artística e imponente residência oficial da família real 
espanhola, mas somente usada para cerimónias de estado. 
Restante tarde livre para atividades a gosto pessoal. Jantar e 
alojamento no hotel.

 4º DIA  MADRID / SEGÓVIA / ÁVILA / SALAMANCA
Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção à nobilíssima 
cidade de Segóvia, Património da Humanidade e importante 

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário  MÉRIDA • TOLEDO • MADRID • SEGÓVIA • ÁVILA • SALAMANCA

posto militar romano, como nos demonstra o imponente 
aqueduto do século I, rica em igrejas românicas, repleta de ruas 
pitorescas, destacando-se a Plaza Mayor, plena de esplanadas, 
local de encontro predileto dos habitantes, e a Catedral em 
estilo gótico tardio. Almoço em restaurante local. Após o 
almoço continuação da viagem para Ávila. Visita da cidade 
Património Mundial da Humanidade e a mais alta capital de 
província espanhola, situada a 1131 metros e intitulada “ciudad 
de cantos, ciudad de santos”. Aqui nasceu Santa Teresa 
de Jesus, Doutora da Igreja. Continuação da viagem para 
Salamanca. Alojamento e jantar no Gran Hotel Corona del Sol  
**** ou similar.

 5º DIA  SALAMANCA / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Início da visita de Salamanca, com 
guia local, justamente apelidada de cidade Dourada, devido ao 
esplendor das suas construções numa pedra de cor amarela e 
ao prestígio da sua vida intelectual. A Plaza Mayor, considerada 
a mais elegante do país é o ponto de encontro social de uma 
população ligada à famosa Universidade fundada em 1215, 
ao mesmo tempo que a de Paris. Destacamos também a casa 
das Conchas e as duas catedrais. Almoço em restaurante 
local. Ao início da tarde, continuação da viagem para Portugal. 
Chegamos a Coimbra onde fica ão passageiros desta cidade 
ou de outras cidades limítrofes. O autocarro continuará até 
Lisboa, onde terminará a viagem na estação de autocarros da 
Gare do Oriente. FIM DA VIAGEM

MÉRIDA SALAMANCA

• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com 
itinerário;

• Acompanhamento por experiente guia privado, de língua 
portuguesa, durante toda a viagem;

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
• Todos os pequenos-almoços;
• Refeições indicadas no itinerário – 9 refeições (bebidas não 

CIDADES HISTÓRICAS 
DE CASTELA

MÉRIDA MADRID SALAMANCA

1 2 1

MAIO 23

JUNHO 13

JULHO 11 18 

AGOSTO 1 15

SETEMBRO 5 26 

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID. CRIANÇA

Todas as datas de partida € 585 € 760 € 440

DATAS DE PARTIDAS   GARANTIDAS PREÇO POR PESSOA

O PREÇO INCLUI

PARTIDAS GARANTIDAS nas datas assinaladas

5 DIAS 9 REFEIÇÕES
8 VISITAS +4 P. A. BUFFET

incluídas);
• Visitas e entradas conforme programa (Catedral de Toledo e 

Palácio do Oriente em Madrid);
• Guia local em Toledo e Salamanca;
• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA.
* Seguros complementares, pág 82

Preços das crianças (2-11 anos), compartilhando quarto com dois adultos. (mínimo 20 participantes nas partidas não garantidas).
Nota – caso não se possa visitar o Palácio do Oriente, devido a cerimónias oficiai , este será substituído pelo Museu do Prado.

CIRCUITOS NA PENÍNSULA IBÉRICA
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LISBOA

OVIEDO

BILBAU

BURGOS

VALLADOLID

SALAMANCA

LEON

COIMBRA

SANTANDER
COMILLAS

 1º DIA  LISBOA OU COIMBRA / CIUDAD RODRIGO / 
VALLADOLID
Comparência na Gare do Oriente (estação de autocarros) em 
Lisboa, 30 minutos antes da partida. Iniciamos a nossa viagem 
às 07h00 em direção a Coimbra onde damos as boas-vindas 
aos passageiros desta cidade (em frente ao Hotel Astoria). 
Continuamos em direção a Espanha, passando pela Beira Alta 
e Vilar Formoso até à cidade muralhada de Ciudad Rodrigo. 
Almoço e breve visita. De tarde seguimos para norte, pela 
Comunidade Autónoma de Castela e Leão, a maior do país, em 
cuja paisagem encontramos muitas aldeias encantadoras, que 
preservam extraordinários exemplos da arquitetura tradicional 
da região, até chegarmos a Valladolid, Capital da Comunidade 
Autónoma. Na sua zona velha conserva um interessante conjunto 
de edifícios do Renascimento, constituído por casas, palácios e 
igrejas. Valladolid goza de uma intensa vida cultural graças ao 
seu estatuto de sede da universidade e à organização de vários 
eventos, nomeadamente o Festival Internacional do Filme. Visita 
panorâmica com enfoque na Catedral e Plaza Mayor. Alojamento 
e jantar no Hotel Vincci Frontaura **** ou similar.

 2º DIA  VALLADOLID / BURGOS / BILBAU / SANTANDER 
Pequeno-almoço no hotel. Viagem para Burgos, terra natal de 
“El Cid “o Campeador, cidade rica em arte com destaque para 
a visita da sua Catedral gótica, inspirada no modelo francês 
de Reims. Em hora a indicar localmente partida em direção à 
capital da província da Biscaia, no País Basco, Bilbau. Chegada 
e almoço em restaurante local. Após a refeição visita ao famoso 
museu Guggenheim, um dos cinco museus pertencentes à 
Fundação Solomon R. Guggenheim no Mundo, sendo hoje em 
dia um dos locais mais visitados de Espanha. Continuação da 
viagem para Santander, bela cidade que se estende ao longo 
de uma larga baía, com vista para o mar Cantábrico. Chegada e 
visita panorâmica do seu centro histórico, que reúne um grupo 
de edifícios majestosos, integrados num admirável ambiente 
natural de mar e montanhas. Transporte ao Hotel Santos 
Santemar **** ou similar. Jantar e alojamento no hotel.

 3º DIA  SANTANDER / PICOS DA EUROPA / COMILLAS / 
SANTILLANA DEL MAR / SANTANDER
Pequeno-almoço. Saída para o Parque Nacional dos Picos 
da Europa, primeiro parque nacional de Espanha criado em 
1918. Trata-se de uma formação montanhosa na Cordilheira 
Cantábrica e estende-se pelas Astúrias, Cantábria e Castela e 
Leão, destacando-se pelas suas altitudes e pela proximidade 
do mar Cantábrico. A paisagem é diversificad , podendo 
passar de profundos desfiladei os, que cortam as rochas, a 
vales verdejantes repletos de pomares. É nestas paragens que 
é produzido o conhecido queijo Cabrales e a Sidra. Percurso 
pelo impressionante desfiladei o da Hermida até ao Mosteiro 
de Santo Toribio de Liébana que ganhou importância por ter 
recebido um dos fragmentos da Cruz de Cristo. Passamos 
por Fuente Dé e de seguida visitamos Potes, cidade antiga 
com ruas estreitas e casas de madeira e pedra junto ao rio. 
Almoço. De tarde, seguimos até Comillas, na província e 
Comunidade Autónoma da Cantábria onde se destacam 
os edifícios invulgares, de arquitetos modernistas catalães, 
nomeadamente El Capricho de Gaudí, com o seu inconfundível 
pórtico e a decoração cerâmica das paredes. Merecem 
igualmente realce o Palácio Sobrellano, enorme edifício 
neogótico do séc. XIX, e a Universidade Pontifícia, sobranceira 
ao mar, ambos da autoria de Joan Martorell. Continuação do 
passeio até Santillana del Mar, uma das vilas mais belas de 
Espanha, com o seu conjunto de ruas e casas históricas de 
pedra dourada. A Colegiata de Santa Juliana do séc. Xll é o 
exlibris da vila. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

 4º DIA  SANTANDER / LAGOS DE COVADONGA / OVIEDO
Pequeno-almoço no hotel. Partida para Covadonga, em Cangas 
de Onís onde, no local da histórica vitória de Pelágio contra um 
exército mouro, se ergue uma basílica neoromânica. Covadonga 
é, um santuário mariano, um lugar crucial para a História e um 
enclave natural de singular beleza por estar dentro do Parque 
Nacional Picos de Europa. Neste pequeno vale de montanha, 
em 722, Pelágio e uns poucos cristãos conseguiram vencer aos 
muçulmanos na Batalha de Covadonga, ponto de inflexão da 
conquista muçulmana na Península Ibérica pois, a partir deste 
momento começa não só o reino de Astúrias como também 
a Reconquista. Em carros privados subimos até aos famosos 
lagos de Covadonga, de origem glaciar que se encontram a um 
altitude de 1070mts (Lago Enol) e 1080mts (Lago Ercina) e são 

PARTIDAS GARANTIDAS nas datas assinaladas

CIUDAD RODRIGO • VALLADOLID • BURGOS • BILBAU • SANTANDER • PICOS DA EUROPA •  COMILLAS • SANTILLANA DEL MAR
COVADONGA • OVIEDO • LEON • SALAMANCA

a meta de uma das etapas de montanha mais difíceis da Volta 
Ciclista a Espanha, bem como de muitos montanhistas, turistas 
e visitantes vários, incluído o Papa João Paulo II que pediu 
expressamente para dar um passeio “só” por esse ambiente 
aquando da sua visita a Covadonga em 1989. Regresso a 
Covadonga para almoço em restaurante local. Após almoço 
visita do famoso santuário neoromânico e da santa gruta, 
local que foi quartel-general e refúgio de Pelágio. Continuação 
da viagem para Oviedo, capital da Comunidade Autónoma do 
Principado das Astúrias. Chegada e início da visita panorâmica 
de Oviedo, com guia local. As minas de carvão, a partir do 
séc. XIX, transformaram-na num importante polo industrial. 
Mantém ainda alguma atmosfera desse período. O centro 
da cidade medieval é a majestosa Praça Afonso III, onde se 
encontra a Catedral, em estilo gótico flamejante, e a Igreja 
de San Tirso. Alojamento e jantar no Hotel Ayre Ramiro I  
****, ou similar.

 5º DIA  OVIEDO / LEÓN / SALAMANCA
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a indicar localmente, saída 
em direção ao sul, para León, na província de Castela e Leão. 
Chegada e visita da cidade com guia local visitando a catedral, 
a igreja e o parador de San Marcos e a basílica de San Isidoro. 
A catedral, gótica, é conhecida no mundo inteiro pelos seus 
vitrais. Cada vitral é como uma jóia, de muitas cores com 
mensagens importantes. Almoço em restaurante local. De 
tarde, continuação da viagem para Salamanca. Alojamento e 
jantar no Gran Hotel Corona Sol **** ou similar.

 6º DIA  SALAMANCA / COIMBRA OU LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Início da visita de Salamanca, com 
guia local, justamente apelidada de cidade Dourada, devido ao 
esplendor das suas construções numa pedra de cor amarela e 
ao prestígio da sua vida intelectual. A Plaza Mayor, considerada 
a mais elegante do país é o ponto de encontro social de uma 
população ligada à famosa Universidade fundada em 1215, 
ao mesmo tempo que a de Paris. Destacamos também a casa 
das Conchas e as duas catedrais. Almoço em restaurante 
local. Ao início da tarde, continuação da viagem para Portugal. 
Chegamos a Coimbra onde fica ão passageiros desta cidade 
ou de outras cidades limítrofes. O autocarro continuará até 
Lisboa, onde terminará a viagem na estação de autocarros da 
Gare do Oriente. FIM DA VIAGEM

BILBAU BURGOS

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

6 DIAS 11 REFEIÇÕES
15 VISITAS +5 P. A. BUFFET

PICOS DA EUROPA, 
ASTÚRIAS E CANTÁBRIA
VISITA AO MUSEU GUGGENHEIM

VALLADOLID SANTANDER OVIEDO SALAMANCA

1 2 1 1

• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com 
itinerário;

• Acompanhamento por experiente guia privado, de língua 
portuguesa, durante toda a viagem;

• Alojamento nos hotéis indicados similares;
• Todos os pequenos-almoços;
• Refeições indicadas no itinerário - 11 refeições (bebidas não 

MAIO 16

JUNHO 6 22

JULHO 4 25

AGOSTO 8 22 29 

SETEMBRO 12 19 

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID. CRIANÇA 2-11 anos
Mai + Jun + Set € 750 € 920 € 650
Jul + Ago € 850 € 1.065 € 695

PREÇO POR PESSOADATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS 

O PREÇO INCLUI
incluídas);

• Visitas conforme programa Museu Guggenheim e Catedral 
de Burgos (visita com áudio guia);

• Guia local em Oviedo, León e Salamanca;
• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA.
*Seguros complementares, pág. 82

Preços das crianças (2-11 anos), compartilhando quarto com dois adultos. (mínimo 20 participantes nas partidas não garantidas).

CIRCUITOS NA PENÍNSULA IBÉRICA

CIUDAD 
RODRIGO

COVADONGA
SANTILLANA DEL MAR
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BURGOS

MADRID

LISBOA

LA RIOJA

SAN SEBASTIAN
IRÚN

LOURDES

BARCELONA

SARAGOÇA

ANDORRA

 1º DIA  LISBOA OU COIMBRA / BURGOS
Comparência na Gare do Oriente (estação de autocarros) em 
Lisboa, 30 minutos antes da partida. Iniciamos a nossa viagem 
às 07h00 em direção a Coimbra onde damos as boas-vindas 
aos passageiros desta cidade (em frente ao Hotel Astória). 
Continuamos para a Beira Alta e Vilar Formoso em direção a 
Espanha até à Comunidade Autónoma de Castela e Leão, a 
maior do país, em cuja paisagem encontramos muitas aldeias 
encantadoras, que preservam extraordinários exemplos da 
arquitetura tradicional da região. Almoço incluído. De tarde 
seguimos para norte, até Burgos, cidade rica em arte com 
destaque sobretudo na sua Catedral gótica que foi inspirada no 
modelo francês de Reims. Alojamento e jantar no Hotel Corona 
de Castilla **** ou similar.

 2º DIA  BURGOS / LA RIOJA / SAN SEBASTIAN / IRÚN
Pequeno-almoço buffet no hotel. Passeio a pé pelas ruelas 
de pedra robusta, apreciando as fachadas sóbrias, em claro 
contraste com a delicada e exuberante obra gótica da Catedral 
que levou a UNESCO a declarar este monumento, Património 
Mundial da Humanidade. (visita da Catedral incluída com áudio-
guia). Descobrimos também a porta de Santa Maria, a Plaza 
Mayor de formas surpreendentes, o popular e convidativo Paseo 
del Espolon, a praça do herói local “El Cid “o Campeador. Em hora 
a indicar localmente, partida em direção a Haro, capital da Rioja, 
e onde todos os caminhos vão dar ao vinho, e ao pecado da 
gula. Aqui, turismo rima com caves centenárias, por isso impõe-
se uma visita a uma ‘’bodega’’, para degustação dos famosos 
vinhos. Almoço incluído. De tarde, deixamos o vale banhado 
pelo rio Ebro, para conhecer o ‘’País Basco’’ e a cidade costeira 
de San Sebastian, onde a baía ‘’La Concha’’ é o principal cartão 
de visita. Paragem para um passeio a pé na marginal bordeando 
umas das mais belas praias de Espanha. Continuação para Irún, 
alojamento e jantar no Hotel Urdanibia *** ou similar.

 3º DIA  IRUN / LOURDES
Após o pequeno-almoço buffet no hotel, atravessamos os 
Pirenéus Atlânticos para o lado francês em busca do ambiente 
místico de um dos santuários Marianos mais famosos do mundo: 
Lourdes, onde a partir de 1858 a Virgem apareceu dezoito vezes a 
uma menina de 14 anos, Bernadette Soubirous. Encaixada entre 
as montanhas, o ar que se respira na localidade é carregado de 
uma profunda espiritualidade, e o constante fluxo de peregrinos 
transporta-nos até à Basílica do Rosário, e à pequena gruta das 
aparições junto ao rio Gave, onde as mais inexplicáveis curas 
milagrosas só têm uma explicação: a Fé. Almoço incluído e tarde 
livre para atividades de gosto pessoal. Alojamento e jantar no 
Hotel Eliseo **** ou similar.

 4º DIA  LOURDES / PIRENÉUS / PRINCIPADO DE ANDORRA
Pequeno-almoço no hotel. Partida para os Pirenéus Centrais 
onde nos esperam cenários grandiosos numa comunhão perfeita 
entre terra, céu e água. O ritmo da estrada é marcado pelas 
paisagens de cortar a respiração, vales profundos entrecortados 
por regatos ou torrentes proveniente dos degelos eternos. O 
destino é o micro-estado de Andorra, autónomo desde 1278, 
em que a sua capital, Andorra a Velha, aproveita o seu regime 
fiscal privilegiado para se tornar o paraíso do consumo urbano 
em claro contraste com a ruralidade e beleza das paisagens. 
Almoço incluído e tarde livre para atividades de gosto pessoal. 
Alojamento e jantar no Hotel Magic Andorra **** ou similar.

 5º DIA  PRINCIPADO DE ANDORRA / MONTSERRAT /
BARCELONA / BADALONA
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a indicar localmente, saída 
em direção a Espanha onde serpenteando por montanhas 
e vales chegamos ao lugar mais sagrado dos catalães, para 
conhecer o seu ícone mais famoso La Morenata, a virgem 
Negra de Monserrat padroeira da Catalunha. Almoço. De tarde 
continuação da viagem à capital da Catalunha, Barcelona: 
audácia, originalidade, modernidade, identidade, tudo isto 
e muito mais serve para definir esta cidade entre os ares da 
montanha Montjuic e a brisa do mediterrâneo. Jantar em 
restaurante local. Alojamento no Hotel Rafael Badalona 
**** ou similar. 

RIOJA, LOURDES, ANDORRA, 
BARCELONA E MADRID 
VISITA À SAGRADA FAMÍLIA

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

PARTIDAS GARANTIDAS nas datas assinaladas

BURGOS • LA RIOJA • SAN SEBASTIAN • IRÚN • LOURDES • PIRENÉUS • ANDORRA • MONSERRAT • BARCELONA  • SARAGOÇA • MADRID

 6º DIA  BADALONA – BARCELONA - BADALONA
Pequeno-almoço no hotel. Acompanhados de guia local 
conhecemos o monumento mais visitado de Espanha, a Sagrada 
Família (entrada incluída), obra extraordinária do visionário 
Gaudi que até hoje não cessa de impressionar pela proeza 
técnica e cénica. Almoço. De autocarro conhecemos a geometria 
e singularidade das suas avenidas, a avenida Diagonal, o 
luxuoso Passeig de Gràcia com as suas fachadas que desafia  
a imaginação, La Pedrera, as casas Batlló e Morera, entre outras, 
as famosas Ramblas que nos levam até ao monumento a 
Cristóvão Colombo. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

 7º DIA  BADALONA / SARAGOÇA / MADRID
Após o pequeno-almoço no hotel, partida para Saragoça. 
Chegada e tempo livre para atividades a gosto pessoal, 
nomeadamente devoções na sua famosa catedral dedicada 
a Nossa Senhora do Pilar. Almoço incluído. Após a refeição 
continuamos para a capital espanhola e uma das mais 
cosmopolitas cidades da Europa, Madrid. Escolhida em 1561 
por Filipe II como capital do reino devido à sua centralidade 
geográfica no contexto ibérico, tornou-se uma frenética, dinâmica 
e hospitaleira cidade com uma alegria de viver contagiante. 
Alojamento e jantar no Hotel Rafael Atocha **** ou similar.

 8º DIA  MADRID / COIMBRA OU LISBOA
Após o pequeno-almoço no hotel, passeio panorâmico de 
autocarro passando pelos principais eixos turísticos, Praça de 
Espanha, Gran Via, Fonte de Neptuno, Passeio del Prado, Porta 
de Alcala, Passeio da Castellana, Praça de Colon. A visita fica á 
completa com um breve passeio a pé pelo centro histórico, entre o 
Palácio do Oriente e as Portas del Sol. Empreendemos o regresso 
a Portugal, atravessando Castela e Leão. Almoço em restaurante 
local durante o percurso e continuação da viagem para Portugal 
até Coimbra, onde fica ão passageiros desta cidade ou de 
outras cidades limítrofes. Os passageiros do Norte (caso tenham 
reservado o regresso de comboio) fica ão na estação de Coimbra 
B para continuação da viagem para Aveiro ou Porto. O autocarro 
continuará até Lisboa, onde terminará a viagem na estação de 
autocarros da Gare do Oriente. FIM DA VIAGEM

BARCELONA LOURDES

8 DIAS 15 REFEIÇÕES
11 VISITAS +7 P. A. BUFFET

BURGOS IRÚN LOURDES ANDORRA BADALONA MADRID

1 1 1 1 2 1

JUNHO 2 30 

JULHO 14 28 

AGOSTO 11 25

SETEMBRO 15 22

• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com 
itinerário;

• Acompanhamento por experiente guia privado, de língua 
portuguesa, durante toda a viagem;

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares, em base de 
duplo;

• Todos os pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário - 15 refeições (bebidas não 

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID. CRIANÇAS 2-11 anos 

Todas as datas de partida € 990 € 1.240 € 890

PREÇO POR PESSOADATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS 

O PREÇO INCLUI

Preços das crianças (2-11 anos), compartilhando quarto com dois adultos. (mínimo 20 participantes nas partidas não garantidas). 

incluídas);
• Visita do interior de catedral de Burgos (com áudio guia);
• Visita do Santuário de Lourdes;
• Visita do interior da Sagrada Família em Barcelona
• Guia local em Barcelona;
• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA.
*Seguros complementares, pág. 82

CIRCUITOS NA PENÍNSULA IBÉRICA
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SEVILHA
CÓRDOBA

GRANADA
MÁLAGA

RONDA

UBEDA

LISBOA

JABUGO

TALAVERA LA REAL

 1º DIA  LISBOA / TALAVERA LA REAL / CÓRDOBA
Comparência na Gare do Oriente (estação de autocarros) em 
Lisboa, 30 minutos antes da partida. Iniciamos a nossa viagem 
ás 10h00, atravessando o estuário do rio Tejo e descobrindo a 
paisagem deslumbrante de Lisboa a partir da ponte Vasco da 
Gama. Espera-nos a caraterística paisagem alentejana onde as 
suas planícies doiradas são pontilhadas por sobreiros, oliveiras 
e rebanhos de ovelhas. Após entrar em terras de Espanha, 
almoçamos em Talavera la Real e atravessando a parte mais 
ocidental da Andaluzia, chegamos a Córdoba. Classificad  
Património da Humanidade pela UNESCO, a cidade chegou 
a albergar meio milhão de habitantes no tempo dos califas 
do Ocidente. Jantar e alojamento no Hotel Córdoba Center 
**** ou similar.

 2º DIA  CÓRDOBA / UBEDA / GRANADA
Após o pequeno-almoço buffet no hotel, acompanhados por 
um guia local, vamos conhecer o núcleo histórico de Córdoba 
onde judeus, cristãos e muçulmanos conviveram pacificament  
durante vários séculos. Os habitantes de hoje preservaram 
sabiamente o labirinto das ruelas, pátios e recantos onde o 
perfume de laranjeiras e jasmins é um desafio aos sentidos dos 
visitantes. A visita do marco da cidade, a Mesquita - Catedral 
(incluída), é obrigatória, e o seu interior é deveras singular pela 
floresta de colunas que nos transporta para um oásis repleto 
de palmeiras. Almoço em restaurante local, na margem do 
Guadalquivir, o rio atravessado pela ponte romana que liga as 
duas margens da cidade há mais de dois mil anos. De tarde 
seguimos para este, subindo o vale do Guadalquivir onde as 
margens cobertas de campos de algodão, cereais e laranjeiras 
contribuíram desde sempre para o sustento económico da 
região. Paragem em Úbeda onde a imensidão sem fim de 
planícies cobertas de oliveiras, nos confirmam a vocação 
agrícola da Andaluzia. No século XVI as famílias da aristocracia 
rural cobriram a localidade de edifícios da renascença 
esplendorosos, tendo por isso sido declarada Património 
Mundial da Humanidade. Breve passeio a pé até à Praça 
Vásquez de Molina no coração do povoado. Continuamos para 

Granada, a cidade situada aos pés da Sierra Nevada, o último 
bastião da civilização árabe na Europa, tendo sido conquistada 
pelos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela em 
1492.  Jantar e alojamento no Gran Hotel Luna de Granada 
Convention **** ou similar.

 3º DIA  GRANADA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Visita com guia local. 
De autocarro vamos até um miradouro, para apreciar um 
panorama sobre a cidade que nunca mais esquecerá. Agora a 
pé, descemos ao encontro da história até ao bairro mourisco 
e finalmente a catedral e a capela real onde se encontram os 
túmulos dos Reis Católicos, Isabel e Fernando. Almoço em 
restaurante local. A tarde será dedicada à visita guiada do 
Alhambra (Património da Humanidade), o mais importante 
testemunho da civilização árabe em toda a Europa. Este 
complexo de edifícios civis, religiosos e militares ladeados por 
belíssimos jardins é o monumento mais visitado de Espanha 
e representa todo o esplendor do último califado árabe. Para 
eles, Granada “era uma taça de prata coberta de esmeraldas e 
pedras preciosas” e o Alhambra foi sem dúvida o seu diamante 
mais valioso*.  Jantar e alojamento. 
*Neste dia a ordem das visitas poderá ser invertida.

 4º DIA  GRANADA / MÁLAGA / RONDA
Após o pequeno-almoço no hotel, partida em direção à 
cosmopolita Costa do Sol e à cidade de Málaga. De frente 
para o mar, o seu porto granjeou a fama de uma porta aberta 
para o mediterrâneo e mais tarde para o Novo Mundo. A visita 
de autocarro orientada pelo seu guia privativo leva-o pelas 
avenidas modernas que provam a atual pujança económica 
desta cidade, tal como o centro histórico que será percorrido 
a pé: rua de Marquês de Larios, a praça da Constituição, a rua 
de Santa Maria, o teatro romano aos pés da Alcazaba, outrora 
sede do poder dos governantes árabes. Após o tempo livre para 
sentir o ambiente descontraído da cidade natal de Picasso,  
almoço em restaurante local. De tarde, voltamos ao interior 
profundo da Andaluzia, para visitar um dos mais espetaculares 
povoados andaluzes, Ronda. Pendurada numa fenda geológica, 
foi visitada, adorada, cantada, por artistas do mundo inteiro, tais 
como Alexandre Dumas, Rainer Maria Rilke, Ernest Hemingway, 
Orson Welles. Na visita com guia local, percorremos a pé os 
principais locais de interesse: a fachada da praça de touros dos 

ANDALUZIA 
E PUEBLOS BLANCOS

PARTIDAS GARANTIDAS

TALAVERA LA REAL • CÓRDOBA • ÚBEDA • GRANADA • ALHAMBRA • MÁLAGA • RONDA • PUEBLOS BLANCOS • SEVILHA • JABUGO

míticos triunfos do clã Romero, a ponte nova, o bairro antigo com 
o emaranhado de ruas onde a abastada aristocracia andaluza 
construiu as mansões debruçadas sobre o vazio.  Jantar e 
alojamento no Hotel Catalonia Reina Victoria Wellness & Spa 
**** ou similar.

 5º DIA  RONDA / PUEBLOS BLANCOS / SEVILHA
Pequeno-almoço buffet no hotel. A nossa viagem de hoje leva-
nos pela rota dos Pueblos Blancos: Setenil de las Bodegas, 
singular pelas suas casas cravadas na paisagem, dando lugar 
ao adágio popular, “não se sabe se a casa nasce da rocha, se 
a rocha nasce da casa”; Zahara de la Sierra, com o seu casario 
branco coroado pela torre do castelo, e aos seus pés uma 
imensidão de água cristalina. Após o almoço em restaurante 
local, continuamos a nossa rota, avistando aqui e ali colinas 
rematadas por casarios onde o branco da cal contrasta com a 
beleza selvagem da paisagem: Villamartin, Bornos e finalment  
Arcos de la Frontera, sentinela austera de uma fronteira 
historicamente volátil. Paragem e breve visita a pé desta vila. 
Continuamos para a capital da Andaluzia, a vaidosa Sevilha que 
vive ao ritmo do sol, do Flamenco e das castanholas.  Jantar 
e alojamento no Hotel Novotel Sevilla Marqués del Nervión 
**** ou similar.

 6º DIA  SEVILHA / JABUGO / LISBOA
O pequeno-almoço buffet no hotel será seguido da visita, com 
guia local, a esta cidade Património da Humanidade pela 
UNESCO: a “Torre del Oro”, o “paseo” de Cristóvão Colombo 
no qual encontramos a “Mastreanza”, praça de touros de 
triunfos indescritíveis, o gracioso bairro de Santa Cruz onde 
se encontrava a antiga judiaria, a impressionante catedral, 
terceira maior do mundo, dominada pela torre sineira “La 
Giralda”, o Parque Maria Luísa e a Praça de Espanha. Partida 
para as terras serranas de Aracena, habitat natural do porco 
ibérico que se alimenta em liberdade contribuindo para o sabor 
inconfundível do famoso presunto de Jabugo. Visita a um 
“secadero” tradicional, para conhecermos os segredos deste 
afamado produto gastronómico. O almoço de despedida, com 
bebidas incluídas, será servido num típico restaurante local. Em 
hora a combinar localmente damos início à viagem de regresso 
a Portugal, por Beja, até a gare de Oriente, em Lisboa. FIM DA 
VIAGEM.

GRANADA PUEBLOS BLANCOS

6 DIAS 11 REFEIÇÕES
11 VISITAS +5 P. A. BUFFET

CÓRDOBA GRANADA RONDA SEVILHA

1 2 1 1

MAIO 22

JUNHO 12

JULHO 10 31 

• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o 
itinerário;

• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, 
durante toda a viagem;

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
• Todos os pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário – 11 refeições (bebidas não 

incluídas);
• Guias locais em Córdoba, Granada, Palácio de Alhambra, 

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID. CRIANÇAS 2-11 anos 

Todas as datas de partida € 740 € 910 € 540

PREÇO POR PESSOADATAS DE PARTIDA    GARANTIDAS  

O PREÇO INCLUI
Ronda e Sevilha;

• Visitas orientadas pelo nosso guia privativo em: Ubeda, 
Málaga, Setenil de Las Bodegas, Zahara de La Sierra e Arcos 
de la Frontera e Jabugo;

• Visitas e entradas conforme itinerário;
• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA.
*Seguros complementares, pág. 82

AGOSTO 14

SETEMBRO 4 25

OUTUBRO 2 

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

CIRCUITOS NA PENÍNSULA IBÉRICA
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EUROPA
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EUROPA

MADEIRA

CÂMARA 
DE LOBOS

CABO GIRÃO FUNCHAL

CAMACHA

PICO DO 
ARIEIRO

SANTANA

MACHICO

PORTO 
MONIZ

 1º DIA  LISBOA OU PORTO / FUNCHAL (MONTE E EIRA DO 
SERRADO)
Comparência no respetivo aeroporto 2 horas antes da partida 
para formalidades de embarque. Partida em voo regular 
da TAP Portugal com destino ao Funchal. Desembarque 
assistido pelo guia local Nortravel que acompanha a 
viagem e transporte privativo em autocarro de turismo ao 
hotel selecionado, onde será servido o almoço com bebidas 
incluídas. De tarde excursão de meio-dia à zona velha do 
Funchal, com subida de teleférico até à freguesia do Monte 
para visita à Igreja da Nossa Senhora do Monte, (onde se 
encontra o túmulo do último Imperador da Áustria, Carlos I) 
e aos seus magníficos jardins públicos. A viagem prossegue 
em direção ao Miradouro da Eira do Serrado, a 1094 metros 
de altitude, de onde se desfruta uma deslumbrante paisagem 
sobre o Curral das Freiras, vila edificada num vale de erosão. 
De regresso à cidade do Funchal será efetuada uma paragem 
no Miradouro do Pico de Barcelos, de onde se tem uma vista 
incomparável de toda a cidade do Funchal. Regresso ao hotel. 
Jantar com bebidas incluídas e alojamento. 

 2º DIA  VISITA CIDADE / JARDIM BOTÂNICO 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída em direção ao centro 
histórico da cidade, onde a pé, visitamos o Mercado dos 
Lavradores, uma verdadeira explosão de cor e sensações 
únicas, para observar a venda de flores, legumes, frutas 
tropicais, bem como as diversas variedades de peixe da ilha. 
Visitamos ainda uma fábrica de bordados tradicionais, uma 
adega de vinhos da Madeira, para conhecer e degustar os 
diversos tipos de vinhos regionais. A manhã termina com um 
agradável passeio pedestre pelas movimentadas artérias do 
Funchal, visitando a Praça do Município e a Igreja do Colégio, 

um dos mais interessantes exemplares artísticos deixados 
pelos Jesuítas em Portugal, a Sé Catedral e a Avenida Arriaga. 
Almoço em restaurante local com bebidas incluídas. Após o 
almoço visitamos o Jardim Botânico (entrada incluída), onde 
podemos observar plantas de todo o mundo, seguido de 
visita ao Museu de História Natural. Regresso ao hotel. Jantar 
com bebidas incluídas e alojamento. 

 3º DIA   CÂMARA DE LOBOS / CABO GIRÃO / PORTO 
MONIZ 
Após o pequeno-almoço buffet no hotel, saída em direção 
a Câmara de Lobos, para uma breve paragem no centro 
desta pitoresca vila piscatória. Seguindo ao longo da costa 
sul efetuamos uma segunda paragem no Cabo Girão, o 
promontório mais alto da Europa, com 580 metros, e o 
segundo mais alto do mundo, antes de chegarmos à Vila 
da Ribeira Brava, com a sua lindíssima igreja. De seguida 
começamos a subir em direção ao Paúl da Serra, o único 
planalto da ilha, a 1500 metros de altitude. Descendo para 
o Porto Moniz, pelo Fanal e Ribeira da Janela, paragem num 
miradouro, para uma vista panorâmica da costa norte. Já 
em Porto Moniz, vila piscatória muito conhecida pelas suas 
piscinas naturais, será servido o almoço num restaurante 
local, com bebidas incluídas. O regresso à cidade do Funchal 
será efectuado pela Encumeada, montanha que separa a 
costa norte da costa sul, com paragem no Miradouro do Véu 
da Noiva, de onde podemos observar parte da estrada antiga, 
escavada na rocha, agora não recomendada ao trânsito. 
Passando por São Vivente, atravessamos uma parte da 
famosa floresta Laurissilva (classificada pela UNESCO, como 
património da Humanidade). Breve paragem na Pousada dos 
Vinháticos antes de chegarmos ao hotel. Jantar com bebidas 
incluídas e alojamento. 

 4º DIA  CAMACHA / PICO DO AREEIRO / SANTANA / 
MACHICO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Neste dia inteiro de excursão, 

FUNCHAL • CÂMARA DE LOBOS • CABO GIRÃO • PORTO MONIZ • CAMACHA • PICO DO AREEIRO • SANTANA e MACHICO

conhecemos primeiro a Camacha, local conhecido pela 
indústria do vime e pelo seu folclore. Em seguida subimos ao 
Pico do Areeiro, o terceiro cume mais alto da ilha, (1.818m de 
altitude) de onde podemos desfrutar da paisagem luxuriante 
do maciço montanhoso. Descendo ao Ribeiro Frio, visitamos 
um viveiro de trutas, seguido de um estimulante passeio a 
pé durante 45 minutos ao longo de uma levada, terminando 
no Miradouro dos Balcões. As levadas, canais de irrigação de 
capital importância para a economia da ilha, permitem uma 
invulgar comunhão com a natureza. Continuação do passeio 
até Santana, conhecida pelas casas cobertas de colmo, uma 
das imagens tradicionais da ilha e onde será servido o almoço 
com bebidas incluídas em restaurante local. Após o almoço 
prosseguimos o passeio até ao Porto da Cruz na costa norte 
da ilha, com paragem no Engenho do Norte e na Casa de Rum, 
dois importantes testemunhos vivos do florescente passado 
de produção de açúcar na Ilha da Madeira. Já na cidade do 
Machico, paragem para visita ao centro da cidade, local onde 
desembarcaram os primeiros navegadores. Regresso ao 
hotel. À noite jantar em restaurante típico, onde será servida 
a famosa “espetada madeirense” enquanto apreciamos 
a exibição de um grupo folclórico de danças e cantares da 
Madeira. Regresso ao hotel e alojamento.

 5º DIA  FUNCHAL / LISBOA OU PORTO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Manhã totalmente livre para 
atividades de caráter pessoal tais como: efetuar a famosa 
descida em carros de cesto, um meio de transporte típico da 
ilha, a partir da Nossa Senhora do Monte; passear pelas ruas 
do centro histórico do Funchal para as últimas compras ou 
ainda usufruir das áreas sociais do hotel. Em hora a combinar 
localmente, transporte privativo ao aeroporto. Formalidades 
de embarque e saída em voo regular da TAP com destino a 
Lisboa ou Porto. Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA 
VIAGEM.

5 DIAS 8 REFEIÇÕES
9 VISITAS +4 P. A. BUFFET

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

CIRCUITO DA MADEIRA
BELEZA NATURAL, CULTURA E GASTRONOMIA 
O paraíso existe. A uma hora e meia de distância de Portugal continental, descubra a diversidade da Madeira. As 
montanhas de recorte irregular e com uma vegetação luxuriante rasgam os céus, enquanto as baías, as praias e as 
escarpas encontram o mar cristalino de um azul profundo. Os contrastes harmoniosos aliam a natureza ao pulsar 
cosmopolita da capital madeirense onde impera o requinte e a animação.

DATAS DE PARTIDA HOTEL TIPOLOGIA DUPLO INDIVIDUAL  CRIANÇAS
(2-11 anos)   

2Mar + 20 e 27Abr 
+ Mai + Jun 
+ 18, 21 e 28Set + 
Out + Nov + Dez

Hotel Four Views Baía ****
Standard € 645 € 765 € 505
Vista Mar € 675 € 795 -

Hotel Meliã Madeira Mare*****
Standard  € 745 € 905 -
Vista Mar € 795 € 1.005 € 525

23 e 30Mar + Jul + 
Ago + 4, 7, 11 e 14Set

Hotel Four Views Baía ****
Standard € 695 € 815 € 545
Vista Mar € 725 € 845  - 

Hotel Meliã Madeira Mare*****
Standard € 795 € 945  - 
Vista Mar € 845 € 1.055 € 565

MARÇO 2 23 30

ABRIL 20 27

MAIO 4 11 18 25

JUNHO 1 8 15 22 29 

JULHO 6 13 17 20 24 27 31  

AGOSTO 3 7 10 14 17 21 24 28 31 

SETEMBRO 4 7 11 14 18 21 28 

OUTUBRO 5 12 19 26

NOVEMBRO 9 23

DEZEMBRO 7

• Passagem aérea classe económica em voos regulares da 
TAP Portugal de Lisboa e Porto / Funchal e volta;

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
• Acompanhamento de experiente guia local em todas as 

visitas mencionadas no itinerário;
• Alojamento em hotel quatro estrelas (standard) ou hotel 

cinco estrelas (vista mar lateral); 
• Todos os pequenos-almoços buffet;
• 8 Refeições indicadas no itinerário com bebidas incluídas 

(vinho da casa ou refrigerantes, água mineral e café), sendo 
uma delas com animação;

• O passeio a pé ao longo de uma levada, do 4º dia, no caso de 
condições meteorológicas adversas, poderá não se realizar. 
O guia Nortravel proporá, sempre que possível, visitas 
alternativas. 

PREÇO POR PESSOADATAS DE PARTIDA LISBOA e PORTO GARANTIDAS

O PREÇO INCLUI NOTA IMPORTANTE

• Entradas no Jardim Botânico e Museu de História Natural;
• Subida no teleférico panorâmico;
• Todas as visitas conforme o itinerário;
• Seguro Viagens Portugal, com capital de € 30.000*; 
• IVA, taxas hoteleiras de turismo e serviço;
• Taxas de aviação - € 35 (voos diretos).

*Seguros complementares, pág. 82

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 35 - voos diretos. NOTA: valores das taxas de aviação, sujeitos a alteração.

PARTIDAS GARANTIDAS EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO
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S. MIGUELPICO

FAIAL

TERCEIRA

 1º DIA  LISBOA OU PORTO / SÃO MIGUEL (SETE CIDADES 
E COSTA SUDOESTE) / TERCEIRA 
Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida para 
formalidades de embarque. Partida em voo regular direto 
da SATA Internacional com destino ao aeroporto de Ponta 
Delgada, na Ilha de São Miguel. Desembarque assistido pelo 
guia Nortravel que acompanha toda a viagem e início do 
circuito. Subida ao maciço montanhoso das Sete Cidades, com 
paragem nos miradouros do Pico de Carvão (vista das costas 
norte e sul da ilha) e Vista do Rei (de onde se observa a Lagoa 
Azul e Verde). Descida à base da “caldeira” que envolve a 
lagoa, para se visitar a Lagoa de Santiago e a idílica freguesia 
das Sete Cidades. Através da Estrada da Seara, saída da 
“caldeira” e continuação até ao Miradouro do Escalvado, para 
uma vista do extremo ocidental da ilha, nomeadamente das 
fajãs lávicas de Mosteiros e Ferraria. Continuação ao longo 
da costa sudoeste da ilha, passando pelas freguesias rurais 
até à cidade de Ponta Delgada. Paragem no Campo de São 
Francisco para visita ao Santuário do Santo Cristo, onde se 
realiza uma importante manifestação religiosa do país. A 
visita termina no aeroporto de Ponta Delgada para voo de 
trânsito da SATA Air Açores, com destino ao aeroporto das 
Lajes, na ilha Terceira. Chegada e transporte privado ao Hotel 
Terceira Mar ****, ou similar, onde será servido o jantar 
com bebidas incluídas. Alojamento.

 2º DIA  TERCEIRA (ANGRA DO HEROÍSMO E SUL E 
CENTRO DA ILHA)
Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, visita a pé a 
Angra do Heroísmo, cidade Património Mundial da UNESCO, 
nomeadamente*: Museu de Angra (entrada incluída); Jardim 
Duque da Terceira, Sé Catedral dos Açores (entrada incluída) 
e Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. De autocarro, 
subida ao Monte Brasil, rodeado pelas muralhas do Forte de 
São João Batista. Passagem pelas localidades da Serretinha, 
Porto Judeu, baía da Salga e Vila de São Sebastião (visita 
à Igreja e Império do Espírito Santo (exterior). Almoço com 
bebidas incluídas em restaurante típico. No interior da 
ilha, subida à Serra do Cume, com vista para o inesperado 
Vale da Achada, a “manta de retalhos” que é a maior 
planície dos Açores; e continuação pelo interior da Caldeira 
Guilherme Moniz, com possibilidade de visita (opcional, não 

incluída) ao Algar do Carvão (chaminé de vulcão, a que se 
acede descendo mais de 200 degraus). Regresso ao hotel, 
passando pela freguesia piscatória de São Mateus e zona 
das antigas Quintas da Laranja, de São Carlos. Jantar com 
bebidas incluídas, em restaurante local. Regresso ao hotel. 
Alojamento.
*Quando alguma visita não for possível, por coincidir com feriado ou 
encerramento do(s) monumento(s), o guia proporá, dentro do possível, 
visitas alternativas.

 3º DIA   TERCEIRA (RAMO GRANDE, COSTA NORTE E 
PRAIA DA VITÓRIA) / FAIAL (HORTA)
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar, início 
do circuito: pelo interior da ilha, passagem pela zona de 
ganadarias e “tentaderos” e descida para a costa até à costa 
norte. Na freguesia dos Biscoitos, poderá apreciar-se a zona 
vitivinícola (onde as vinhas crescem dentro de “curraletas”), 
bem como as piscinas naturais. Paragem nas Quatro 
Ribeiras, junto da sua igreja e Império do Espírito Santo 
(vistas exteriores). Passagem pelas freguesias do Ramo 
Grande, até à cidade da Praia da Vitória, onde será servido o 
almoço com bebidas incluídas, em restaurante local. A visita 
termina no aeroporto das Lajes. Formalidades de embarque 
e partida, em voo SATA Air Açores, com destino ao aeroporto 
da Horta, na ilha do Faial. Desembarque e transporte privado 
ao Hotel do Canal ****. Breve visita à cidade da Horta, 
nomeadamente à Igreja de Nossa Senhora das Angústias, 
famoso “Peter Café Sport” e Marina. Jantar com bebidas 
incluídas, servido no hotel. Alojamento

 4º DIA   FAIAL (VISITA, INCLUINDO CENTRO DE 
INTERPRETAÇÃO DO VULCÃO DOS CAPELINHOS) / PICO / 
ILHA DE SÃO JORGE EM OPÇÃO 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar, visita 
de meio dia à ilha do Faial, nomeadamente a: Miradouro de 
Nossa Senhora da Conceição, com vista panorâmica para a 
Horta, a “cidade-mar” dos Açores; vistas para o famoso Vale 
dos Flamengos, paisagens de verde, recortadas pelas sebes 
de hortênsias, nas bermas das estradas e na divisão das 
pastagens; Caldeira; Vulcão dos Capelinhos: visita guiada 
exclusiva ao Centro de Interpretação do Vulcão: visionamento 
de filme 3D sobre a “Formação da Terra”, projeção holográfica
sobre o vulcão, origens e natureza geológica das Ilhas dos 
Açores (entrada incluída – bilhete completo sem restrições). 
Visita a local de exposição e venda de artesanato local. Na 
cidade da Horta, breve visita à Marina e à Igreja de Nossa 
Senhora das Angústias. Almoço com bebidas incluídas em 

original restaurante local. Resto do dia livre para atividades 
opcionais (a pagar localmente e sempre que as condições 
climatéricas e disponibilidades de embarcações o permitam), 
nomeadamente visita à ILHA DE SÃO JORGE, famosa pelas 
suas fajãs e pelo queijo ali produzido*. Em hora a combinar, 
transporte privado ao terminal da Horta, para curta travessia 
de ferry-boat até à Vila da Madalena, na ilha do Pico. 
Instalação no Hotel Caravelas ****. Jantar com bebidas 
incluídas em restaurante local. Alojamento.
*Os participantes nesta excursão opcional, terminam
diretamente na vila da Madalena do Pico, onde se juntam aos 
restantes participantes, ao jantar. 

 5º DIA   PICO (VISITA) / SÃO MIGUEL 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar 
localmente, início da visita de dia inteiro à ilha do Pico, com 
destaque para: Museu do Vinho (entrada incluída)*, com o seus 
famosos dragoeiros (dracena draco)*; zona demarcada do 
Verdelho,”, paisagem declarada Património da Humanidade, 
pela UNESCO; “Mistério de São João” (paragem); “Mistério 
da Silveira” (passagem); Vila das Lajes - Almoço buffet com 
bebidas incluídas em restaurante local. De tarde, visita ao 
Museu dos Baleeiros (entrada incluída)*. Tempo para passeio 
no centro da vila, ou compras, nas várias lojas de artesanato 
de objetos em marfim e osso de baleia; travessia da ilha, de 
sul a norte, passando ao lado da montanha do Pico, Vila de 
São Roque do Pico, velho porto baleeiro; piscinas naturais das 
Poças; aldeia do Cachorro. A visita termina no aeroporto do 
Pico, para formalidades de embarque e partida, em voo SATA 
Air Açores, com destino ao aeroporto de Ponta Delgada, na 
ilha de São Miguel. Chegada e transporte privativo ao Hotel 
Açores Atlântico ****, ou similar, onde será servido o 
jantar com bebidas incluídas. Alojamento.
*Quando a visita coincidir com feriado ou outro dia de encerramento 
dos museus previstos no programa, o guia proporá visitas alternativas, 
com entrada incluída. 

 6º DIA   SÃO MIGUEL (NORDESTE E FURNAS, COM 
ALMOÇO DE “COZIDO”)
Pequeno-almoço buffet. Em hora a informar localmente, 
início da visita de dia inteiro, à parte oriental de São Miguel. 
Travessia da ilha, de sul para norte, até às plantações de 
chá, com visita a uma fábrica, e prova de chás Verde, Pekoe 
e Orange Pekoe. Continuação pelo norte da ilha, visitando o 
Parque Natural da Ribeira dos Caldeirões. Paragem na Vila 
de Nordeste (breve caminhada pelo centro) e no Miradouro 
da Ponta do Sossego. Passagem pela Vila da Povoação em 

ILHA DA TERCEIRA • ILHA DO FAIAL • ILHA DO PICO e em opção ILHA DE SÃO JORGE • ILHA DE SÃO MIGUEL

ILHA DO FAIALSÃO MIGUEL

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

CIRCUITO AÇORIANO 
AÇORES MARAVILHOSO
Partidas de Lisboa e Porto

8 DIAS 13 REFEIÇÕES
9 VISITAS +7 P. A. BUFFET

PARTIDAS GARANTIDAS nas datas assinaladas EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO
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CIRCUITO ACORIANO - AÇORES MARAVILHOSO

direção às Furnas, com visita à Lagoa das Furnas de cujas 
margens será retirado, de buracos no solo, o “Cozido”. Almoço 
de “Cozido das Furnas” no Restaurante “Casino” do Hotel 
Terra Nostra. De tarde, visita ao parque Terra Nostra, (com 
possibilidade alternativa de banho na piscina termal de 
águas férreas, a 30 – 38 graus) e às “Caldeiras” (Fumarolas 
das Furnas) – fenómeno vulcânico com caraterísticas únicas. 
Subida ao miradouro do Pico do Ferro* e continuação até Vila 
Franca do Campo, primeira capital da ilha (breve paragem 
junto à marina). Ao fim da ta de, regresso a Ponta Delgada. O 
jantar com bebidas incluídas será servido no hotel, seguido 
de serão cultural, com música tradicional e contemporânea 
açoriana. Alojamento.
*Em dias de menor visibilidade ou condições meteorológicas mais 
adversas, esta paragem poderá ser substituída pelo miradouro de 
Santa Iria. 

 7º DIA   SÃO MIGUEL (RIBEIRA GRANDE, CALDEIRA 
VELHA E LAGOA DO FOGO)
Pequeno-almoço buffet no hotel. Manhã livre para atividades 
de caráter pessoal ou participação em atividades opcionais, 
como observação de baleias e golfinho , nadar com golfinhos
ou espetáculo equestre, numa quinta nos arredores da 
cidade*. O almoço com bebidas incluídas será servido no 
hotel. Em hora a combinar, saída em direção à costa norte, 
via zona piscatória de piscatória de Rabo de Peixe, até à 
cidade da Ribeira Grande, para contato com a arquitetura, 
de influência barroca, e prova dos licores tradicionais da ilha. 
Subida pela Serra de Água de Pau, até ao ponto mais alto, 
passando junto das Centrais Geotérmicas, e visita à Caldeira 
Velha (entrada incluída). Paragem ainda em miradouro sobre 
a Lagoa do Fogo. Passagem pela cidade da Lagoa, junto das 
praias do Pópulo e São Roque, até à Fajã de Baixo, para visita 
a uma plantação de ananases em estufa. Regresso ao hotel. 
À noite, num restaurante local, será servido o jantar com 
bebidas incluídas. Alojamento.
* Informações sobre estas opções em www.nortravel.pt e localmente 
à chegada. Algumas estão sujeitas às condições atmosféricas ou a um 
mínimo de participantes. O pagamento destas excursões é efetuado 
localmente.

 8º DIA   SÃO MIGUEL / LISBOA OU PORTO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar, 
transporte ao aeroporto. Formalidades de embarque e 
partida em voo regular direto da SATA Internacional, com 
destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao aeroporto de destino. 
FIM DA VIAGEM.

ILHA DO PICO

• Passagem aérea em classe económica para os percursos 
indicados em voos da SATA Internacional, com direito ao 
transporte de 1 peça de bagagem por pessoa até 20 kg; 

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
• Guia acompanhante privativo; 
• Alojamento em hotéis de quatro estrelas, com base na 

tipologia selecionada. 
• Todos os pequenos-almoços buffet;

• 13 Refeições indicadas no itinerário com bebidas incluídas 
(vinho da casa, sumos, água mineral e café), uma delas com 
animação cultural e folclore; 

• Todas as entradas de acordo com o itinerário; 
• Seguro Viagens Portugal, com capital de € 30.000*;
• IVA, taxas hoteleiras de turismo e serviço;
• Taxas de aviação - € 50 (3 inter-ilhas).
Seguros complementares, pág. 82

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 50 (3 voos inter-ilhas).
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. (mínimo 18 participantes nas partidas não garantidas).

DATAS DE PARTIDA TRIPLO DUPLO INDIVIDUAL  CRIANÇA 
2-11 anos

Mar + Abr + Out € 1.090 € 1.110 € 1.300 € 760

Mai + Jun + Set € 1.160 € 1.190 € 1.410 € 790

Jul + Ago € 1.200 € 1.240 € 1.490 € 800

DATAS DE PARTIDA    GARANTIDAS  

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA

JULHO 11 18 25

AGOSTO 1 8 15 22 29

MARÇO 21 28

ABRIL 4 11 18 25

MAIO 2 9 16 23 30

JUNHO 6 13 20 27

JULHO 4

SETEMBRO 5 12 19 26

OUTUBRO 3 10 17 24

De Lisboa e Porto Do Porto
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 1º DIA  LISBOA OU PORTO / SÃO MIGUEL / SETE CIDADES
Comparência no respetivo aeroporto 2 horas antes da partida 
para formalidades de embarque. Partida em voo regular direto 
da TAP Portugal ou SATA Internacional com destino à Ilha de 
São Miguel. Desembarque assistido pelo guia Nortravel que 
acompanha a viagem e transporte privativo em autocarro de 
turismo ao Hotel São Miguel Park ****, ou similar, onde 
será servido o almoço com bebidas incluídas. De tarde, e em 
hora a combinar localmente, início do circuito à parte ocidental 
de São Miguel, com subida ao maciço montanhoso das Sete 
Cidades. Paragem nos miradouros do Pico de Carvão e Vista 
do Rei, de onde se observa a Lagoa Azul e Verde. Descida à 
base da cratera que envolve a lagoa, para se visitar a Lagoa 
de Santiago e a idílica freguesia das Sete Cidades. Saída da 
cratera e continuação até ao Miradouro do Escalvado, para 
uma vista do extremo ocidental da ilha, nomeadamente às 
Fajãs lávicas de Mosteiros e Ferraria. Contornando a ilha, 
passagem pelas freguesias rurais do concelho de Ponta 
Delgada. No regresso à cidade, visita a uma plantação de 
ananases em estufa. O jantar com bebidas incluídas será 
servido no hotel. Alojamento.
* Quando os horários o permitam, poderá ser antecipada para este dia 
a visita a Santuário do Santo Cristo, prevista para o 3º dia.

 2º DIA  FURNAS, COM ALMOÇO DE “COZIDO”, CALDEIRA 
VELHA E LAGOA DO FOGO
Pequeno-almoço buffet. Início da visita de dia inteiro: Paragem 
na primeira capital da ilha, Vila Franca do Campo, com tempo 
para passear pelo centro ou na marina; Continuação até às 
Furnas, para visita às “Caldeiras” (Fumarolas das Furnas) 
– fenómeno vulcânico com caraterísticas únicas – e ao 

romântico parque Terra Nostra (com possibilidade alternativa 
de banho na piscina termal de águas férreas, a mais de 30 
graus). Deslocação até à bucólica Lagoa das Furnas, de 
cujas margens será retirado, dos buracos no solo, o “Cozido”. 
Almoço, de “Cozido das Furnas”, com bebidas incluídas, 
servido no Restaurante Casino do Hotel Terra Nostra. 
Subida ao Miradouro do Pico do Ferro, para uma inesquecível 
panorâmica de toda a zona e continuação pela costa norte. 
Visita à cidade nortenha da Ribeira Grande, para contato 
com a arquitetura de influência barroca prova de licores no 
stand da fábrica produtora. Na Serra de Água do Pau, visita 
à “Caldeira Velha” (entrada incluída) e paragem no miradouro 
sobre a Lagoa do Fogo e paisagem que a rodeia. Regresso 
a Ponta Delgada. Jantar com bebidas incluídas, no hotel. 
Alojamento.

 3º DIA   PONTA DELGADA (VISITA À CIDADE)
Pequeno-almoço buffet no hotel. Manhã livre para atividades 
de caráter pessoal ou participação em atividades opcionais, 
como observação de baleias e golfinho , nadar com golfinho , 
espetáculo equestre numa quinta*. Almoço com bebidas 
incluídas num conhecido restaurante local. Em hora a 
combinar, visita a pé à cidade de Ponta Delgada: Campo de 
São Francisco e Igreja de Nossa Senhora da Esperança, onde 
se encontra a imagem do Santo Cristo, e se realiza umas 
das maiores manifestações religiosas de Portugal; Igreja de 
Nossa Senhora da Conceição (Paroquial de São José), exterior 
do Palácio da Conceição (Palácio da Presidência do Governo 
Regional dos Açores), Igreja Matriz de São Sebastião, Portas 
da Cidade, Núcleo de Arte Sacra do Museu Carlos Machado 
(entrada incluída), Mercado da Graça, Igreja de São Pedro**. 
Jantar com bebidas incluídas, no hotel. Alojamento.
*Informações sobre estas opções em www.nortravel.pt ou localmente 
à chegada. Algumas estão sujeitas às condições atmosféricas e 
número mínimo de participantes. O pagamento destas excursões é 
efetuado localmente.

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário SETE CIDADES • FURNAS • CALDEIRA VELHA • LAGOA DO FOGO • PONTA DELGADA • NORDESTE • POVOAÇÃO • RIBEIRA QUENTE

**Quando alguma visita não for possível, por encerramento do(s) 
monumento(s), será – sempre que possível - substituída por outra, de 
acordo com informações que serão prestadas localmente pelo guia.

 4º DIA  NORDESTE, POVOAÇÃO E RIBEIRA QUENTE
Pequeno-almoço buffet no hotel e início da visita de dia 
inteiro. Após atravessar a ilha, passagem pela vila piscatória 
de Rabo de Peixe e continuação até às plantações de Chá, 
com visita à Fábrica Gorreana e prova de chás Verde, 
Pekoe e Orange Pekoe. Prosseguindo através de estrada 
panorâmica, descida até à conhecida freguesia piscatória 
da Ribeira Quente (paragem na praia) e continuação até à 
Vila da Povoação, onde se iniciou o povoamento da ilha de 
São Miguel. Almoço com bebidas incluídas em restaurante 
local. Continuação até ao concelho do Nordeste, considerado 
o mais florido dos Açores, com os seus conhecidos jardins 
e cascatas. Paragem no miradouro e jardim da “Ponta do 
Sossego”, na vila do Nordeste, com passeio a pé pelo centro 
e no parque natural da Ribeira dos Caldeirões, com a cascata 
“Véu da Noiva”. De regresso a Ponta Delgada, paragem no 
miradouro de Santa Iria, para uma ampla panorâmica da 
costa norte da ilha. À noite, jantar com bebidas e animação 
musical açoriana no hotel. Alojamento.

 5º DIA   SÃO MIGUEL / LISBOA OU PORTO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar 
localmente transporte privativo ao aeroporto. Formalidades 
de embarque e partida em voo regular direto da TAP Portugal 
ou SATA Internacional, com destino a Lisboa ou Porto. 
Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM.
Nota: Nos dias em que o programa indica subidas a maiores altitudes 
(nomeadamente os 2º e 4º dias), a ordem das visitas poderá ser 
alterada, dependendo das condições atmosféricas, procurando-se 
potenciar as melhores opções, sendo assegurada, em qualquer caso, 
a visita a todos os pontos indicados no programa.

S. MIGUEL LAGOA

PARTIDAS GARANTIDAS

• Passagem aérea em classe económica para os percursos 
indicados em voos da SATA Internacional ou TAP Portugal, 
com direito ao transporte de 1 peça de bagagem por pessoa 
até 20 kg ou 23kg, respetivamente; 

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
• Acompanhamento de experiente guia local em todas as 

visitas mencionadas no itinerário;
• Alojamento em hotel de quatro estrelas (quartos de 

categoria standard);  

• Todos os pequenos-almoços buffet;
• 8 Refeições indicadas no itinerário com bebidas incluídas 

(vinho da casa, sumos, água mineral e café), sendo uma 
delas com animação cultural ou folclore; 

• Entradas no Parque Terra Nostra, Museu Carlos Machado e 
Caldeira Velha;

• Seguro Viagens Portugal, com capital de € 30.000*;
• IVA, taxas hoteleiras de turismo e serviço;
• Taxas de aviação - € 30 (voos diretos).
*Seguros complementares, pág. 82

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 30 (voos diretos).
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. 

DATAS DE PARTIDA TRIPO DUPLO INDIVIDUAL CRIANÇA 
2-11 anos

7 Mar + 11, 18 e 25 Abr € 595 € 595 € 705 € 405
21 e 28 Mar + 4 e 30 Abr + Out € 635 € 655 € 770 € 430
Mai + Jun + 19 e 26 Set € 670 € 690 € 810 € 450
Jul + Ago + 3, 5, 10 e 12 Set            € 740 € 760 € 890 € 490

DATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS 

DATAS DE PARTIDA

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA

CIRCUITO SÃO MIGUEL
S. MIGUELLAGOA 

SETE CIDADES

LAGOA 
FOGO

PONTA
DELGADA

LAGOA 
FURNAS

NORDESTE

RIBEIRA 
QUENTE

5 DIAS 8 REFEIÇÕES
6 VISITAS +4 P. A. BUFFET

MARÇO 7  21 28

ABRIL 4  11  18  25 30

MAIO 9  16 30

JUNHO 6  13  20 27

JULHO 2  4  9 11  16  18  23  25 30

AGOSTO 1  6  8  13  15  20  22  27 29

SETEMBRO 3  5  10  12  19 26

OUTUBRO 3  10  17 24 

• Passageiros do Porto ou Faro, via Lisboa em voos da TAP 
Portugal, apenas acrescerá o valor das taxas de aviação € 
25. 

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO
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AÇORES DESVENDAMOS MISTÉRIOS...

CATÁLOGOS  E RESERVAS 
no seu Agente de Viagens

nortravel.ptPUB.

CIRCUITOS EM TUDO INCLUÍDO – COM GUIA PRIVATIVO
Saídas semanais – 5 a 8 dias de viagem (em grupo)
Circuito São Miguel desde € 595
Circuitos São Miguel e Terceira de Lisboa e do Porto desde € 765
Circuitos Açorianos Maravilhoso e Encantador desde € 1.075
Circuito Tesouros do Atlântico desde € 1.145

CIRCUITOS CLÁSSICOS – COM GUIA PRIVATIVO
Saídas semanais – 4 a 8 dias de viagem (em grupo)
Circuito Faial e Pico (em opção São Jorge) desde € 530
Circuito Viva a Natureza desde € 1.265
Saídas diárias – 5 e 8 dias de viagem
São Miguel “Natureza Viva”
e “Natureza Viva Total” desde € 630

CIRCUITOS, COMBINADOS E ESTADIAS
COMBINADOS E ESTADIAS de 1, 2 ou 3 ilhas
Circuito Açoriano desde € 539
Combinado São Miguel e Terceira desde € 458
Combinado São Miguel e Faial ou Pico desde € 446
Estadias nas ilhas de São Miguel, Terceira e Faial desde € 186
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PARIS, BENELUX 
E VALE DO RENO

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

COLÓNIA

ROTERDÃ0

AMSTERDÃO

BRUXELAS

ANTUÉRPIA

DOUAUMONT
LUXEMBURGO

PARIS 

MARKEN

 1º DIA  LISBOA OU PORTO / PARIS
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida 
para formalidades de embarque. Partida em voo regular da 
TAP Portugal com destino a Paris. Chegada e assistência pelo 
nosso guia privativo de língua portuguesa que acompanha 
a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida. 
Transporte ao Hotel Marriott Rive Gauche Paris **** ou 
similar. Em hora a combinar localmente, visita panorâmica 
de autocarro com guia local, à mais extraordinária metrópole 
europeia, em que os famosos Boulevards e pontes sobre o 
rio Sena permitem, frequentemente, criar perspetivas visuais 
de vários monumentos em simultâneo, de uma riqueza e 
equilíbrio difíceis de igualar. São de destacar o Quartier 
Latin das instituições académicas entre as quais a famosa 
Sorbonne, a Île de la Cité com a Catedral Notre-Dame, o 
museu do Louvre, a praça da Concórdia, os Campos Elíseos, 
o Arco do Triunfo, o Champ de Mars e a Torre Eiffel. Jantar em 
restaurante local. Regresso ao hotel e alojamento.

 2º DIA  PARIS
Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, visita ao bairro 
de Montmartre, conhecido pela sua basílica do Sacré-Coeur 
e a Place du Tertre onde os pintores de rua de hoje lembram 
a tradição artística e boémia deste bairro, frequentada por 
artistas como Pissaro, Siley, Degas, Cézanne, Toulouse-
Lautrec, Renoir, Monet, Zola, Van Gogh, Picasso entre tantos 
outros. O almoço será servido no mais famoso monumento 
de Paris, a Torre Eiffel, no restaurante do 1º piso. Tempo livre 
para desfrutar da deslumbrante vista sobre a Cidade Luz e 
restante tarde livre para atividades de gosto pessoal. Jantar 
em restaurante local. Alojamento no hotel.

 3º DIA  PARIS / DOUAUMONT / LUXEMBURGO
Após o pequeno-almoço buffet, partimos para este da França, 
onde campos sem fim de beterraba e cereais alternam 
com o rendilhado das vinhas de champanhe. A importância 
estratégica deste território colocou-o na linha da frente do 
primeiro grande conflito à escala mundial, onde a batalha 
dos “300 dias e 300 noites” teve um papel ímpar na memória 
coletiva dos povos que nela participaram. Visita do mais famoso 

memorial dedicado à Primeira Grande Guerra, o Ossuário de 
Douaumont. Após almoço em restaurante local, continuação 
da viagem para o Luxemburgo, capital do Grão-Ducado do 
mesmo nome e visita panorâmica desta encantadora cidade: a 
praça Guilherme II, a fachada do Palácio do Grão-Ducal, a Praça 
das Armas, a catedral Notre-Dame, o planalto do Kirchberg 
com os edifícios das Instituições Europeias. Transporte ao 
Mercure Grand Hotel Luxembourg Alfa **** ou similar e 
alojamento. Jantar incluído.

 4º DIA  LUXEMBURGO / VALE DO RENO / COLÓNIA / 
MAASTRICHT
Após pequeno-almoço buffet no hotel, saímos em direção ao 
coração da região vinícola do vale do Mosela. Desfrutando 
de uma das paisagens vinhateiras mais bonitas do mundo, 
vamos ao encontro de outro rio, o majestoso Reno onde 
embarcamos numa inesquecível viagem de barco. Ao longo 
das margens podemos admirar, paisagens deslumbrantes 
com rochedos lendários, encostas de vinhas de Riesling, 
coroadas por inúmeros castelos ancestrais debruçados sobre 
povoados amuralhados que evocam um passado próspero. 
Almoço a bordo. Desembarque e partida para Colónia, uma 
das cidades mais prósperas da Alemanha, famosa pela 
sua Catedral, joia da arquitetura gótica onde, de acordo 
com a tradição, se encontram as relíquias dos Reis Magos. 
Continuação para Maastricht. Jantar e alojamento no Hotel 
Novotel Maastricht **** ou similar.

 5º DIA  MAASTRICHT / BRUXELAS
Após pequeno-almoço buffet no hotel, partida para a Valónia 
belga, terra fértil e de abundância agrícola, até Bruxelas, o 
centro político mais importante da União Europeia. Visita 
panorâmica da cidade de Bruxelas, o Arco de Triunfo do 
Cinquentenário, os quarteirões das Instituições Europeias - 
com o edifício Berlaymont, o Conselho e a Comissão Europeia, 
o Palácio da Nação, e por fim a Catedral de S. Miguel. Almoço
em restaurante local. Prosseguimos a visita, agora a pé, para 
saudar o popular Maneken-pis e terminamos a visita na
famosa “Grand Place”. Alojamento no Hotel Novotel Bruxelas 
Centre Tour Noire **** ou similar. Jantar incluído.

 6º DIA  BRUXELAS / ANTUÉRPIA / ROTERDÃO / 
AMESTERDÃO
A seguir ao pequeno-almoço buffet no hotel, conhecemos o 
bairro de Laeken, residência da família real da Bélgica, onde o 

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário PARIS • DOUAUMONT • LUXEMBURGO • VALE DO RENO • COLÓNIA • MAASTRICHT • BRUXELAS • ANTUÉRPIA • ROTERDÃO • AMESTERDÃO • MARKEN 

Atomium, marco da cidade dos tempos modernos contrasta 
com o exotismo dos pavilhões asiáticos. Prosseguimos 
para Antuérpia, para visita, orientada pelo nosso guia, 
à capital de província da Flandres. Na cidade natal de 
Rubens destacamos o castelo Steen sobre o rio Escalda, o 
conjunto arquitetónico da “Grote Markt” e a praça principal 
dominada pelos 123 metros da torre da Catedral. Almoço em 
restaurante local. Continuação da viagem para Roterdão, o 
maior porto da Europa e visita panorâmica desta cidade de 
arquitetura futurista, destacando: a Ponte Erasmus sobre 
o rio Maas, o museu Marítimo, o porto antigo, a catedral de 
S. Lourenço e as surpreendentes casas cúbicas. Terminada a 
visita prosseguimos para Amesterdão. Alojamento e jantar
no Hotel Artemis **** ou similar.

 7º DIA  AMESTERDÃO / MARKEN / AMESTERDÃO
Após o pequeno-almoço buffet, damos início a visita de 
Amesterdão. Primeiro o museu Van Gogh, para conhecer 
a obra do pintor holandês, expoente máximo do pós-
impressionismo. Depois no passeio panorâmico em 
autocarro, com guia local, realçamos a Dam no centro da 
rede de canais, o Palácio Real, a Igreja Nova, a Bolsa, a 
Estação Central, a Igreja de S. Nicolau, o porto imortalizado 
por Jacques Brel, entre outros. Após conhecermos a capital 
dos Países-Baixos, percorremos de autocarro a região dos 
polders cuja existência só foi possível graças a milhares 
de moinhos de água. Após o almoço num ambiente rural 
rodeado de diques, seguimos para visitar a bucólica aldeia de 
Marken, uma ilha que num passado recente foi ligada a terra 
por um dique. Regresso a Amesterdão para um passeio de 
barco panorâmico ao longo dos canais e rio Amstel. Tempo 
livre para sentir o espírito arrojado desta cidade, com o pulsar 
caraterístico que faz de Amesterdão um lugar tão especial. 
Alojamento e jantar incluído no hotel.

 8º DIA  AMESTERDÃO / LISBOA OU PORTO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar 
localmente, partida para o aeroporto de Amesterdão. 
Formalidades de embarque e saída em voo regular da 
TAP Portugal com destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao 
aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM 

Taxas de aviação saída do Porto € 20

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 135 (saída de 
Lisboa).  Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração.
(mínimo 18 participantes nas partidas não garantidas)

• Passagem aérea em classe económica em voos regulares TAP 
Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça
de bagagem por pessoa até 23kg;

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com

itinerário;
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa

desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no
destino;

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares, em base de duplo;
• Todos os pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não

incluídas);
• Guias locais selecionados em Paris, Amesterdão, Marken

PARTIDAS GARANTIDAS nas datas assinaladas

PARIS LUXEMBURGO   MAASTRICHT BRUXELAS   AMESTERDÃO   

2 1 1 1 2

MARÇO 26

ABRIL 23

MAIO 14 21 28 

JULHO 2 16 23 30

AGOSTO 6 13 20 27

SETEMBRO 17

OUTUBRO 1

8 DIAS 13 REFEIÇÕES
13 VISITAS +7 P. A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.

Todas as datas de 
partida € 1.795 € 2.295 

PREÇO POR PESSOADATAS DE PARTIDA  GARANTIDAS SUPLEMENTOS

O PREÇO INCLUI

Nas datas sublinhadas o itinerário realiza-se no sentido inverso, 
substituindo o alojamento em Maastricht pelo alojamento em Koblenz, 
mas garantindo integralmente todos os serviços e visitas programadas. 
Para mais informações consulte www.nortravel.pt 
Nas partidas de 30Jul, 13Ago e 27Ago, o almoço na Torre Eiffel não 
está garantido. Sempre que não se confirm , essa refeição será 
providenciada em restaurante local e visitamos a Fundação Louis 
Vuitton. Nas partidas de 26Mar e 23Abr a visita à região dos Polders 
será substituída pelo mundialmente famoso jardim do "Keukenhof".

(exceto quando visitam o jardim "Keukenhof que a visita é 
acompanhada pelo nosso guia privativo) e barco panorâmico em 
Amesterdão;

• Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo em:
Paris – Torre Eiffel (1º piso) ou Fundação Louis Vuitton, Ossuário 
Douaumont, Luxemburgo, barco no Reno, Colónia, Bruxelas,
Antuérpia, Roterdão, Museu Van Gogh; 

• Visitas e entradas conforme programa;
• Serviço de bagageiros à saída do hotel em Paris (1 peça de

bagagem por pessoa);
• Seguro Multiviagens – capital de €30.000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 135 (saída de Lisboa).
*Seguros complementares, pág. 82

INCLUI SUBIDA E ALMOÇO

MAASTRICHT
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COLÓNIA

ROTERDÃ0

AMSTERDÃO

BRUXELASGAND

BRUGES ANTUÉRPIA

LUXEMBURGO

MARKEN

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

 1º DIA   LISBOA OU PORTO / AMESTERDÃO
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida para 
formalidades de embarque. Partida em voo regular da TAP 
Portugal para Amesterdão. Assistência à chegada pelo guia 
privativo de língua portuguesa que acompanha a viagem do 
aeroporto de chegada ao aeroporto de partida. Transporte ao 
Hotel Artemis **** ou similar e alojamento e jantar.

 2º DIA  AMESTERDÃO / MARKEN / AMESTERDÃO
Após o pequeno-almoço buffet, damos início a visita de 
Amesterdão. Primeiro o museu Van Gogh, para conhecer a obra 
do pintor holandês, expoente máximo do pós-impressionismo. 
Depois no passeio panorâmico em autocarro com guia local, 
realçamos a Dam no centro da rede de canais, o Palácio Real, 
a Igreja Nova, a Bolsa, a Estação Central, a Igreja de S. Nicolau, 
o porto imortalizado por Jacques Brel, entre outros. Após 
conhecermos a capital dos Países-Baixos, percorremos de 
autocarro a região dos polders cuja existência só foi possível 
graças a milhares de moinhos de água. Almoço em restaurante 
local. Seguimos para a bucólica aldeia de Marken, uma ilha que 
num passado recente foi ligada a terra por um dique. Regresso a 
Amesterdão. Alojamento e jantar incluído no hotel.

 3º DIA  AMESTERDÃO / ROTERDÃO / ANTUÉRPIA / 
BRUXELAS
A seguir ao pequeno-almoço buffet no hotel, partida para 
Roterdão, o maior porto da Europa. Visita panorâmica desta 
cidade de arquitetura futurista, destacando: a Ponte Erasmus 
sobre o rio Maas, o museu Marítimo, o porto antigo, a catedral 
de S. Lourenço e as surpreendentes casas cúbicas. Terminada 
a visita prosseguimos para a Bélgica, com paragem para visita, 
orientada pelo nosso guia, à capital de província da Flandres, 
Antuérpia. Na cidade natal de Rubens destacamos o castelo 
Steen sobre o rio Escalda, o conjunto arquitetónico da “Grote 
Markt”, a praça principal dominada pelos 123 metros da torre 

da Catedral. Almoço em restaurante local. Em hora a combinar 
prosseguimos para Bruxelas para conhecer o bairro de Laeken, 
residência da família real da Bélgica, onde o Atomium, ex-líbris 
da cidade dos tempos modernos contrasta com o exotismo dos 
pavilhões asiáticos. Chegada e alojamento no Hotel Novotel 
Bruxelas Centre Tour Noire **** ou similar. Prosseguimos 
a visita, agora a pé, para saudar o popular Maneken-pis e 
terminamos a visita na famosa “Grand Place”. O jantar incluído 
será servido num restaurante local. Regresso ao hotel.

 4º DIA  BRUXELAS / BRUGES / GAND / BRUXELAS
Pequeno-almoço buffet no hotel. Excursão de dia inteiro, com 
guia local, à região de Flandres. Primeiro a cidade medieval 
de Bruges, a princesa adormecida, no reflexo das águas dos 
seus canais o “charme” de uma cidade parada no tempo, os 
seus palácios outrora recheados de riquezas, o misticismo do 
Beguinage e a harmonia intemporal das suas ruas medievais. 
Almoço em restaurante local. Apenas a alguns quilómetros, 
a cidade senhorial de Gand onde o presente se funde com a 
história: a famosa catedral de Saint Bavon jóia da arte flamenga, 
o castelo dos Condes, os cais floridos e as velhas casas das 
Corporações. Regresso a Bruxelas. Jantar em restaurante local. 
Alojamento no hotel.

 5º DIA  BRUXELAS / VIANDEN / LUXEMBURGO 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para conhecermos 
a parte alta da cidade: o Palácio da Nação, o Arco de Triunfo 
do Cinquentenário, os quarteirões das Instituições Europeias 
- com o edifício Berlaymont, o Conselho e a Comissão 
Europeia. Continuamos para as belas paisagens das Ardenas 
onde a paisagem acidentada anuncia a região da "Suíça 
Luxemburguesa". Por vales, prados e bosques chegamos à 
pitoresca aldeia de Vianden. Paragem para almoço incluído em 
restaurante local. Continuamos pelo vale de Ernz Noire encaixado 
entre rochedos esculpidos pela natureza, até ao Luxemburgo 
capital do Grão-Ducado do mesmo nome. Da visita panorâmica 
desta encantadora cidade fazem parte: a praça Guilherme II, a 
fachada do Palácio Grão-Ducal, a Praça das Armas, a catedral 
Notre Dame, o planalto do Kirchberg com os edifícios das 
Instituições Europeias. Alojamento no Mercure Grand Hotel 

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário AMESTERDÃO • MARKEN • ROTERDÃO • ANTUÉRPIA • BRUXELAS • BRUGES • GAND • VIANDEN • LUXEMBURGO • VALE DO RENO • COLÓNIA • MAASTRICHT

JUNHO 4 11 18 25

JULHO 9

8 DIAS 13 REFEIÇÕES
13 VISITAS +7 P. A. BUFFET

Luxembourg Alfa **** ou similar. Jantar em restaurante 
local.

 6º DIA  LUXEMBURGO / VALE DO RENO / COLÓNIA / 
MAASTRICHT 
Após pequeno-almoço buffet no hotel, saímos em direção ao 
coração da região vinícola do vale do Mosela. Desfrutando 
de uma das paisagens vinhateiras mais espetaculares do 
mundo, vamos ao encontro de outro rio, o majestoso Reno onde 
embarcamos numa inesquecível viagem de barco. Ao longo 
das margens podemos admirar, paisagens deslumbrantes com 
rochedos lendários, encostas de vinhas de Riesling, coroadas 
por inúmeros castelos ancestrais debruçados sobre povoados 
amuralhados que evocam um passado próspero. Almoço a 
bordo. Desembarque e partida para Colónia, uma das cidades 
mais prósperas da Alemanha, famosa pela sua Catedral, jóia da 
arquitetura gótica onde, de acordo com a tradição se encontram 
as relíquias dos Reis Magos. Continuação para Maastricht. 
Chegada, jantar e alojamento no Hotel Novotel Maastricht 
**** ou similar. 

 7º DIA  MAASTRICHT/ AMESTERDÃO 
Depois do pequeno-almoço buffet no hotel, percorremos a região 
do Ruhr e percebemos a importância da revolução industrial 
no desenvolvimento da Alemanha no século XIX. Finalmente 
entramos nos Países-Baixos onde paisagens rurais sem fi  
entrecortadas por rios ou canais, conferem aquele território a 
sua verdadeira dimensão poética. Após almoço em restaurante 
local chegamos a Amesterdão para realizar um passeio de barco 
panorâmico ao longo dos canais e rio Amstel. É tempo de sentir 
o espírito arrojado e liberal desta cidade, passeando no bairro 
vermelho. Após o jantar em restaurante local, alojamento no 
Hotel Artemis **** ou similar. 

 8º DIA  AMESTERDÃO / LISBOA OU PORTO
A seguir ao pequeno-almoço buffet no hotel, transporte ao 
aeroporto. Formalidades de embarque e partida em voo regular 
da TAP Portugal com destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao 
respetivo aeroporto. FIM DA VIAGEM.

• Passagem aérea em classe económica, em voos regulares 
TAP Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte 
de 1 peça de bagagem por pessoa até 23kg;

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o 

itinerário;
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, 

desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no 
destino;

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
• Todos os pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não 

incluídas);

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 135 (saída de 
Lisboa). Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração.
(mínimo 18 participantes)

AMESTERDÃO BRUXELAS

BENELUX E 
VALE DO RENO
AMESTERDÃO BRUXELAS    LUXEMBURGO MAASTRICHT AMESTERDÃO   

2 2 1 1 1

DATAS DE PARTIDA 

O PREÇO INCLUINa partida de 9Jul o alojamento em Maastricht será substituído pelo 
alojamento em Dusseldorf no Hotel Nikko ***** ou similar. Na partida de 
10Set o alojamento em Amesterdão será no Hotel Park Inn by Radisson 
Amsterdam Airport *** ou similar.

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.

4, 11 e 25Jun + 10Set € 1.795 € 2.295 
18Jun + Jul + 24Set € 1.695 € 2.195

PREÇO POR PESSOA

• Guias locais selecionados em Amesterdão, Marken, Bruges e 
Gand;

• Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo em: 
Roterdão, Antuérpia, Bruxelas, Vianden, Luxemburgo, barco 
no Reno, Colónia, Museu Van Gogh e Amesterdão – barco 
panorâmico; 

• Visitas e entradas conforme itinerário;
• Seguro Multiviagens – capital €30,000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 135 (saída de Lisboa).
Este circuito não tem incluído serviço de bagageiros. 
*Seguros complementares, pág. 82

SETEMBRO 10 24 Taxas de aviação saída do Porto € 20

SUPLEMENTOS

MAASTRICHT

VIANDEN
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• Guias locais em St. Malo, Dinan e Paris;
• Restantes visitas orientadas pelo guia privativo: Reims, 

Champagne, Amiens, Rouen, Mont S. Michel, Rennes, 
Palácio Cheverny, Palácio Chambord, passeio de barco no rio 
Sena e zona da Boémia (Pigalle e Montmartre);

• Visitas e entradas conforme programa;
• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis, exceto em St. Malo 

(1 peça de bagagem por pessoa);
• Seguro Multiviagens – capital €30,000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 135 (voos diretos).
*Seguros complementares, pág. 82

PARIS
REIMS

ROUEN

MONT ST. MICHEL

ST. MALO

RENNES

TOURS
CASTELOS DO LOIRE

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

 1º DIA  LISBOA OU PORTO / PARIS / REIMS (CHAMPAGNE)
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida 
para formalidades de embarque. Partida em voo regular da 
TAP Portugal com destino a Paris. Chegada e assistência pelo 
nosso guia privativo de língua portuguesa que acompanha 
a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida. 
Transporte ao hotel em Reims. Alojamento no Hotel Mercure 
Reims Centre Cathedrale **** ou similar. Passeio pela 
região das vinhas do Champanhe, com visita a uma das 
caves, seguida de degustação de vinho e posteriormente, 
jantar em restaurante local. Alojamento.

 2º DIA  REIMS / AMIENS / ROUEN
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida em direção a oeste, 
com destino a Amiens. Paragem para visita panorâmica, 
destacando a Catedral de Notre-Dame, em estilo gótico. 
Almoço em restaurante local. De tarde, continuação para 
Rouen. Tempo livre na capital da Normandia, onde se 
destacam belos edifícios de gótico normando e mais de 
700 casas típicas à volta da igreja de St. Maclou. Jantar e 
alojamento no Hotel Mercure Rouen Champ Mars **** 
ou similar.

 3º DIA  ROUEN / MONT ST. MICHEL / ST. MALO
Após pequeno-almoço buffet no hotel, partimos em direção ao 
Mont St. Michel. No percurso temos oportunidade de passar 
pelas conhecidas praias da Normandia onde desembarcaram 
as tropas aliadas, no dia D, durante a II Guerra Mundial. 
Chegada ao Mont St. Michel, onde encontramos o conjunto 
arquitetónico, vulgarmente intitulado “a Maravilha do Mundo 
ocidental”, que, segundo reza a história, terá sido erigido 
a pedido do arcanjo São Miguel, no séc. VIII, ao bispo de 
Avranches. Almoço incluído num restaurante local. De tarde, 

visita a pé ao Mont St. Michel incluindo a entrada na abadia. 
Em hora a combinar, prosseguimos para St. Malo, típica 
cidade bretã, cujos monumentos e muralhas se estendem 
ao longo de uma costa de extraordinária beleza. Jantar em 
restaurante local e alojamento no Hotel Escale Oceania 
Saint Malo *** ou similar.

 4º DIA  ST. MALO / DINAN / ST. MALO 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para visita 
panorâmica, com guia local, de uma das mais belas e 
originais cidades francesas. Destacamos as muralhas – cuja 
construção se iniciou no séc. XII – que se mantiveram intactas 
após os bombardeamentos de 1944, o Palácio St. Malo e o 
Miradouro de Aleth. Almoço em restaurante local. De tarde 
saímos para visita a Dinan, cidade medieval onde os duques 
da Bretanha chegaram a ter residência. Regresso a St. Malo e 
jantar em restaurante local. Alojamento.

 5º DIA  ST. MALO / RENNES / TOURS
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída em direção a Rennes, 
cuja riqueza do seu património se deve à grande diversidade 
de estilos e decorações. Da visita panorâmica realçamos a 
parte antiga da cidade, que escapou ao grande incêndio de 
1720, a Ópera de Rennes, a capela Saint-Yves e o Palácio 
da Justiça. Prosseguimos para uma das maiores áreas do 
mundo considerada Património Mundial da Humanidade 
pela UNESCO, o Vale do Loire, onde água, terra e clima, há 
séculos se conjugam na perfeição, para acolher gerações de 
gente em busca de prazer, pompa e esplendor. O almoço será 
servido no restaurante Château “Le Choiseul” um dos muitos 
locais onde história e requinte se fundem numa só palavra. 
A nossa viagem continua para Tours, a cidade que cresceu 
entre dois rios, o Loire e o Cher. Jantar em restaurante local. 
Alojamento no Hotel L’Univers **** ou similar.

 6º DIA  TOURS / CASTELOS DO LOIRE / PARIS
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para visita do 
Palácio de Cheverny, construído entre 1604 e 1634 pelo conde 

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário PARIS • REIMS (CHAMPAGNE) • AMIENS • ROUEN • MONT ST. MICHEL • ST. MALO • DINAN • RENNES • TOURS • CASTELOS DO LOIRE

JULHO 10 17 24 31 

AGOSTO 7 14 21 28 

Hurault de Cheverny, onde encontramos uma admirável 
decoração interior num edifício de estilo clássico. Almoço 
em restaurante local. Prosseguimos para visita de outra joia 
da arquitetura francesa, o Palácio de Chambord, um dos 
melhores exemplos do Renascimento francês. Construído 
por ordem de Francisco I, a partir de 1518, a sua dimensão e 
envergadura são impressionantes, fazendo dele o maior dos 
castelos do Loire com 440 salas. Luís XIV foi um dos seus 
famosos hóspedes e Molière apresentou aqui pela primeira 
vez, em 1670, a sua peça Le Bourgeois Gentilhomme. Diz-se 
que Leonardo da Vinci participou no seu projeto. Em hora 
a combinar, prossegue-se em direção a Paris. Jantar em 
restaurante local. Alojamento no Hotel Marriott Rive Gauche 
**** ou similar. Após o jantar passeio em bateaux-
mouches no Rio Sena.

 7º DIA  PARIS
Pequeno-almoço buffet no hotel. A manhã será preenchida 
com meio-dia de visita panorâmica, com guia local, à mais 
extraordinária metrópole europeia, onde, como que por 
magia, foi possível reenquadrar cada monumento num 
conjunto, em que os famosos Boulevards e pontes sobre o 
rio Sena permitem, frequentemente, criar perspetivas visuais 
de vários monumentos em simultâneo, de uma riqueza 
e equilíbrio difíceis de igualar. São de destacar o Arco do 
Triunfo, os Campos Elíseos, a praça da Concórdia, o bairro 
da Opéra, a praça Vendôme, o Museu do Louvre, a Catedral 
de Notre-Dame, o Quartier Latin, Torre de Montparnasse, o 
Champ de Mars e a Torre Eiffel. Almoço em restaurante local. 
De tarde, visita às zonas da Boémia (Pigalle), Montmartre, 
Sacré-Coeur, Place du Tertre (Praça dos Pintores de Rua). 
Jantar em restaurante local. Alojamento no hotel.

 8º DIA  PARIS / LISBOA OU PORTO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em horário a combinar, 
partida para o aeroporto. Formalidades de embarque e saída 
em voo regular da TAP Portugal com destino a Lisboa ou 
Porto. Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

PARISCASTELOS DO LOIRE

PARTIDAS GARANTIDAS

PARIS, NORMANDIA,  
BRETANHA E CASTELOS DO LOIRE

REIMS   ROUEN   ST. MALO TOURS   PARIS   

1 1 2 1 2

8 DIAS 13 REFEIÇÕES
14 VISITAS +7 P. A. BUFFET

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 135 (saída de 
Lisboa). Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração.

• Passagem aérea em classe económica, em voos regulares 
TAP Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte 
de 1 peça de bagagem por pessoa até 23kg;

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o 

itinerário;
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, 

desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no 
destino;

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
• Todos os pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário - 13 refeições (bebidas não 

incluídas);

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.

Todas as datas de partida € 1.795 €  2.195

PREÇO POR PESSOADATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS 

O PREÇO INCLUINa partida 10Jul o alojamento em Paris será no Hotel Concorde 
Montparnasse ****, ou similar. Na partida de 21Ago o alojamento em 
St. Malo será substituído pelo alojamento no Mont St. Michel no Hotel 
Les Terrasses Poulard *** ou no Hotel La Mère Poulard *** ou no Hotel 
La Digue ***, ou similar; ainda nesta partida os jantares em restaurante 
local em St. Malo serão substituídos por jantares no hotel no Mont St. 
Michel. Na partida de 28Ago o alojamento em Tours será substituído 
pelo alojamento em Blois no Hotel Villa Bellagio ***, ou similar. 

DINAN
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 1º DIA  LISBOA OU PORTO / NICE
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida 
para formalidades de embarque. Partida em voo regular da 
TAP Portugal com destino a Nice. Chegada e assistência pelo 
nosso guia privativo de língua portuguesa que acompanha 
a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida. 
Breve visita panorâmica orientada pelo nosso guia privativo. 
Transporte ao Hotel Novotel Nice Centre **** ou similar, 
jantar e alojamento.

 2º DIA  NICE / ÈZE VILLAGE / MÓNACO / MONTE CARLO 
/ NICE
Pequeno-almoço buffet no hotel. Tempo livre para atividades 
de gosto pessoal. Aproveite para conhecer o mercado matinal, 
percorrer a Promenade des Anglais e admirar uma das mais 
famosas praias da Côte D’Azur. Em hora a indicar partida para 
Èze Village, através da Moyenne Corniche e suas belíssimas 
paisagens. Almoço em restaurante local. Depois, visitando 
a aldeia de Èze, verdadeiro ninho de águia, chegaremos ao 
jardim exótico, que não só reúne uma fabulosa coleção de 
cactos, como, do alto dos seus 427 metros, nos inebria pelo 
esplêndido panorama sobre o Mediterrâneo. Visita à Usine 
Laboratoire Fragonnard, um dos expoentes da indústria 
cosmética do sul da França. De seguida partimos para o 
Principado do Mónaco, estado soberano desde 1297 quando 
François Grimaldi o arrebatou aos genoveses, para aí instalar 
a sua dinastia. Local onde se realiza o mais excitante circuito 
urbano de Fórmula 1, é conhecido pelo luxo, sofisticação e 
glamour. A visita orientada pelo nosso guia leva-nos a pé 
pelas ruelas da cidade, passando pelo Museu Oceanográfic , 
no passado dirigido por Jacques Cousteau, entrando na 
catedral onde repousam a malograda princesa Grace Kelly 
e seu esposo Rainier III, e terminando o passeio na praça do 
Palácio Grimaldi, com seus miradouros sobre a baía de la 
Condamine, sempre repleta de iates, ou o bairro de Fontvieille, 
espaço ganho ao mar nos anos 70. Jantar em restaurante 
local e continuação para Montecarlo, onde além do casino, 
pode apreciar os jardins, as belas fachadas e o “desfile” de 
carros de alta gama. Regresso a Nice e alojamento.

 3º DIA  NICE / ST. PAUL DE VENCE / CANNES / GÉNOVA
Pequeno-almoço buffet no hotel. De seguida partimos 
para a encantadora aldeia fortificada Saint-Paul de Vence, 
“pendurada” num esporão rochoso, entre os Alpes Marítimos 
e o Mediterrâneo, que nos deslumbra pelas suas ruelas 
medievais e variedade de pequenas galerias de arte. Foi 
morada do pintor Marc Chagall nos seus últimos 20 anos de 
vida. Conduzidos pelo nosso guia acompanhante, teremos 
tempo para passear pelas ruelas estreitas e sentir o seu 
charme. Depois, continuação para Cannes, conhecida como a 
“estrela da Côte D’Azur”, famosa pelo Palácio dos Festivais, a 
marina com os seus luxuosos barcos de recreio e a avenida 
marginal Boulevard de la Croisette. Almoço em restaurante 
local. Continuação para Génova - capital da Ligúria e maior 
porto marítimo de Itália. Jantar e alojamento no Hotel NH 
Plaza Génova **** ou similar.

 4º DIA  GÉNOVA / RAPALLO / PORTOFINO / RAPALLO / 
GÉNOVA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Génova, é uma pérola a ser 
descoberta, uma joia artística inesperada. Senhora dos mares 
até ao séc. XVI, e cidade natal de Cristóvão Colombo, usufruiu 
do comércio de mercadorias do Médio Oriente, (seda, pedras 
preciosas e especiarias) cobrindo-se de palácios barrocos e 
igrejas sumptuosas. O nosso passeio, acompanhado de guia 
local, começará com uma panorâmica de autocarro seguida de 
passeio a pé. Da Piazza Ferrari, com sua fonte monumental, ao 
Teatro da Ópera, atravessando o Palácio Ducal, faz-se a ligação 
entre a cidade moderna e a antiga. Depois, as intricadas e 
castiças ruas do bairro mercantil levar-nos-ão à catedral de 
S. Lourenço, e à Via Garibaldi uma elegante artéria genovesa 
com palácios do séc. XVI e XVII. Finda a visita, partimos em 
direção a Rapallo onde almoçamos em restaurante local. De 
tarde, embarcamos numa viagem até à pitoresca enseada de 
Portofin 1, local de encontro das estrelas do cinema mundial. 
Em hora a indicar, retorno de barco a Rapallo e posteriormente, 
a Génova. Jantar e alojamento no hotel. 
1 Caso as condições de navigabilidade obriguem a suspensão dos 
transportes marítimos no Golfo do Tigullio, Portofino será substituído 
por Stª Margherita Ligure.

 5º DIA  GÉNOVA / MILÃO / COMO / MONTANO LUCINO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida em direção a 
Milão capital da finança e da moda italiana, para admirar a 

JUNHO 5

JULHO 3 10 17 24 31 

AGOSTO 7 14 21 

SETEMBRO 4 11 18

8 DIAS 13 REFEIÇÕES
12 VISITAS +7 P. A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID. CRIANÇA

Jun + Jul + Ago € 1.795 € 2.145
€ 1.295

Set € 1.895 € 2.295

imponente Catedral de Nossa Senhora de Milão, as Galerias 
Vittorio Emanuelle e o Teatro Scala, o mais famoso teatro de 
ópera do mundo. Almoço em restaurante local. Em hora a 
indicar partida para Montano Lucino, com paragem em Como 
para fotografar e deambular nas margens do seu belíssimo 
lago. Chegada a Montano Lucino, jantar e alojamento no 
Hotel Cruise **** ou similar.

 6º DIA  MONTANO LUCINO / ST MORITZ (BERNINA 
EXPRESS) / TIRANO / MONTANO LUCINO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para a Suíça, 
percorrendo estradas alpinas e o Maloja Pass, para chegar 
a St. Moritz, famosa estância de esqui situada a 1822 metros 
de altitude. Almoço em restaurante local. Ao início da tarde, 
embarque num dos mais famosos comboios alpinos, o 
Bernina Express que, através de maravilhosas paisagens, 
nos levará até à localidade italiana de Tirano. Regresso a 
Montano Lucino, jantar e alojamento no hotel.

7º DIA  MONTANO LUCINO / LUGANO / ILHAS BORROMEU 
/ BAVENO OU STRESA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para a cidade Suíça 
de Lugano, também ela situada nas margens de um lago, que 
pela quantidade de cerejeiras na região, foi pelos romanos 
apelidado de Ceresio. Tempo para passear no Parco Cívico e 
nas ruas de arcadas do centro antigo. Almoço em restaurante 
local, e partida para Stresa, pequena estância de veraneio em 
tempos visitada pela Rainha Victoria. Chegada e embarque 
para as Isolas Borromeu, primeiro passando pela Ilha dos 
Pescadores e depois pela Ilha Bella, onde se visita o Palácio 
Borromeu, com guia local, belíssima e invulgar construção do 
séc. XVIII, com surpreendentes jardins em socalcos. Ao final
da tarde, transporte de lancha para a costa e continuação 
para Stresa. Chegada, jantar e alojamento no Grand Hotel 
Simplon **** ou Grand Hotel Dino **** similar. 

8º DIA  BAVENO OU STRESA / MILÃO / LISBOA OU 
PORTO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em horário a combinar, 
partida para o aeroporto de Milão. Formalidades de embarque 
e saída em voo regular da TAP Portugal com destino a Lisboa 
ou Porto. Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

O PREÇO INCLUI
• Passagem aérea em classe económica, em voos regulares 

TAP Portugal, com direito ao transporte de 1 peça de 
bagagem por pessoa até 23kg;

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o 

itinerário;
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, 

desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no 
destino;

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
• Todos os pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não 

incluídas);

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 135 (saída de Lisboa). Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. 
Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

PARTIDAS GARANTIDAS

• Guia local em Génova e Palácio Borromeu;
• Restantes visitas orientadas pelo guia privativo em: Nice, 

Èze Village, Mónaco, St. Paul de Vence, Cannes, Portofino, 
Milão, passeio comboio Alpino Bernina Express, St. Moritz 
e Lugano;

• Visitas e entradas conforme programa;
• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de 

bagagem por pessoa);
• Seguro Multiviagens – capital €30,000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 135 (saída de Lisboa).
*Seguros complementares, pág. 82

CÔTE D’AZUR, ALPES SUÍÇOS 
E LAGOS ITALIANOS 

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

MILÃO

GÉNOVA

CANNES
MÓNACO

ST. PAUL DE VENCE
NICE

COMOBAVENO
LUGANO

TIRANO

ST.MORITZ

RAPALLO

NICE   GÉNOVA MONTANO LUCINO   BAVENO OU STRESA   
2 2 2 1

PREÇO POR PESSOADATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS 

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

NICE • ÈZE VILLAGE • MÓNACO • ST. PAUL DE VENCE • CANNES • GÉNOVA • RAPALLO • PORTOFINO • MILÃO • COMO  • ST. MORITZ  • TIRANO 
MONTANO LUCINO • LUGANO • ILHAS BORROMEU • BAVENO OU STRESA 

Nas datas sublinhadas, não é possível realizar o voo do Porto para 
Lisboa para fazer a ligação a Milão e o itinerário realiza-se no 
sentido inverso garantindo integralmente todos os serviços e visitas 
programadas. Consulte itinerário detalhado em www.nortravel.pt

Taxas de aviação saída do Porto € 45

SUPLEMENTOS

O PREÇO INCLUI
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ROMA

FLORENÇA

BOLONHA

POMPEIANÁPOLES
SORRENTOCAPRI

SIENA

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

 1º DIA  LISBOA OU PORTO / BOLONHA / MODENA / 
BOLONHA
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida para 
formalidades de embarque assistidas. Partida em voo regular 
TAP Portugal com destino a Bolonha. À chegada, assistência 
pelo nosso guia português privativo que acompanha a viagem 
do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida. Transporte 
ao Hotel UNA Bologna ****, ou similar. Em hora a indicar 
localmente saída em direção a Modena para visita do museu 
dedicado a Enzo Ferrari, o fundador da marca mais famosa da 
indústria automóvel, a escuderia Ferrari: a infância de Enzo, 
a sua vida, os primeiros protótipos, a construção da lenda. 
Regresso a Bolonha. Alojamento e jantar no hotel.

 2º DIA  BOLONHA / FLORENÇA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Acompanhado pelo nosso 
guia privativo, saída para breve passeio por Bolonha, sede da 
mais antiga Universidade da Europa. O passeio a pé inclui as 
Torres Gémeas da Porta Ravegnana, as duas praças adjacentes, 
Piazza Maggiore e Piazza Neptuno, onde se encontra o Palazzo 
Comunale e o Palazzo del Podestá, a Fonte de Neptuno, 
a Basílica de São Petrónio e o complexo das igrejas de S. 
Stefano. Em hora a indicar localmente, seguimos em direção à 
cordilheira dos Apeninos, para descobrir a glamorosa Toscana e 
sua capital, Florença. Chegada e almoço em restaurante local. 
De tarde, visita com guia local, a este extraordinário repositório 
de arte, berço do Renascimento, terra de Leonardo da Vinci, 
Michellangelo, Giotto, Dante e Machiaveli, entre outros. Durante 
a visita teremos oportunidade de admirar a Catedral de Santa 
Maria del Fiore, o Batistério com as célebres Portas do Paraíso, 
a Igreja de Santa Cruz, Panteão dos Grandes de Itália (exterior), 
a Piazza della Signoria e a Ponte Velha. Alojamento e jantar no 
Starhotel Tuscany ****, ou similar. 

 3º DIA  FLORENÇA / SIENA / SAN GIMIGNANO / FLORENÇA
Após o pequeno-almoço buffet partimos para Siena. Visita 
desta magnífica cidade medieval, passando pela Piazza del 
Campo, onde se realiza o famoso Palio delle Contrade e pela 
Catedral (sem entrada). Em hora a combinar, partimos para a 
localidade de San Gimignano (Património da Humanidade), 
com almoço gastronómico e visita incluídos. Tempo livre. 
Regresso a Florença. Alojamento e jantar no hotel.

 4º DIA  FLORENÇA / POMPEIA / SORRENTO
Após pequeno-almoço buffet, partida para a região da Campânia, 
onde as tradições do mar tão bem se conjugam com as da terra. 
Almoço incluído durante o percurso. Ao longe distinguem-se 
os contornos do magnífico vulcão Vesúvio que no ano de 79 
d.C. entrou em erupção sepultando a vizinha cidade romana 
de Pompeia, Património Mundial da UNESCO. Visita com guia 
local deste extraordinário núcleo arqueológico, um documento 
essencial sobre a vida da antiguidade. Para compreendermos 
como viveram os seus habitantes há 2.000 anos, percorremos 
as ruas empedradas e entramos em algumas casas. Ao final da 
tarde continuação da viagem para Sorrento. Chegada, jantar e 
alojamento no Grand Hotel Parco del Sole ****, ou similar. 

 5º DIA  SORRENTO / COSTA AMALFITANA / AMALFI / 
SORRENTO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Hoje, percorremos a Costa 
Amalfitan , com as mais deslumbrantes paisagens sobre o mar 
Mediterrâneo, pois segundo a lenda, Hércules apaixonou-se por 
uma ninfa chamada Amalfi, que, quando morreu, foi enterrada 
pelo seu amante no local mais belo do mundo... considerada 
atualmente Património Mundial da UNESCO. Pequenas 
localidades desfilam pela estrada que serpenteia por entre o mar 
e a montanha: Sta. Ágata, Positano e finalmente Amalfi, pitoresco 
porto de mar de águas azul-turquesa, em contraste com o branco 
do casario. Paragem para almoço e tempo livre nesta reputada 
estação balnear. Em hora a indicar regresso a Sorrento, passando 
por Ravello, que, do alto dos Monti Lattari, nos oferece das mais 
lindas vistas sobre a "Costiera". Jantar e alojamento no hotel.

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

BOLONHA • MODENA • MUSEU ENZO FERRARI • FLORENÇA • SIENA • SAN GIMIGNANO • POMPEIA • SORRENTO  
COSTA AMALFITANA • CAPRI • NÁPOLES • ROMA • VATICANO

JUNHO 5 12

JULHO 10 17 24 31

AGOSTO 7 14 21 28

SETEMBRO 4

8 DIAS 13 REFEIÇÕES
13 VISITAS +7 P. A. BUFFET

 6º DIA  SORRENTO / ILHA DE CAPRI / NÁPOLES / ROMA
Após pequeno-almoço buffet no hotel, atravessamos em ferry 
para a pequena e glamorosa ilha de Capri. O ambiente que 
aqui se vive é uma mistura de requinte e simplicidade, onde o 
ar perfumado e o clima convidam à exaltação dos sentidos. 
Chegada e visita com guia local, incluindo a subida em funicular 
para a localidade de Capri, começando pela Piazza Umberto I - 
mais conhecida como Piazzeta - e atravessando as pitorescas 
e glamorosas ruelas da localidade, passando pela antiga 
Certosa, até chegarmos aos Jardins de Augusto, sobranceiros 
à Via Krupp, e que nos oferecem uma das melhores vistas 
sobre a costa sul desta ilha, bem como dos seus 3 ilhéus mais 
famosos - os Faraglioni. Ao fim da manhã, travessia de ferry 
para Nápoles. Chegada e almoço em restaurante local. De tarde, 
visita panorâmica, desta carismática cidade, para apreciarmos a 
Piazza del Município, o Castel Nuovo e a Galeria Humberto I, entre 
outros locais de interesse. Em hora a determinar localmente, 
partida em autocarro para Roma. Chegada, jantar e alojamento 
no Hotel Barceló Aran Mantegna ****, ou similar.

 7º DIA  ROMA  - VISITA AO VATICANO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Este dia é dedicado a conhecer 
Roma, “A Eterna”, com guia local e almoço em restaurante 
local incluído. Visitamos o interior do incomparável Museu do 
Vaticano e da Capela Sistina, onde Miguel Ângelo pintou a 
sua genial visão da Criação, à Praça e Basílica de S. Pedro, o 
Coliseu, com paragem para admirar esta imponente ruína da 
época do Império (exterior), bem como o Arco de Constantino, 
o Circo Máximo e o interior da Igreja de Santa Maria Maior. 
Final da tarde livre para atividades de gosto pessoal. Jantar e 
alojamento no hotel.

 8º DIA  ROMA / LISBOA OU PORTO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a indicar localmente, 
partida para o aeroporto. Formalidades de embarque e 
partida em voo regular da TAP Portugal. Chegada ao respetivo 
aeroporto. FIM DA VIAGEM

COSTA AMALFITANA MUSEU ENZO FERRARI

PARTIDAS GARANTIDAS nas datas assinaladas

ITÁLIA MONUMENTAL,  
CAPRI E COSTA AMALFITANA

BOLONHA   FLORENÇA   SORRENTO ROMA   

1 2 2 2

• Passagem aérea em classe económica em voos regulares 
TAP Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte 
de 1 peça de bagagem por pessoa até 23kg 

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com 

itinerário;
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa 

desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no 
destino;

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
• Todos os pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não 

incluídas);

Taxas de aviação saída do Porto € 50

Os preços indicados incluem taxas de aviação de 
€ 145 (saída de Lisboa). Nota: valores das taxas de 
aviação sujeitos a alteração. Preço da criança (2-11 
anos), compartilhando o quarto com dois adultos.
(mínimo 18 participantes nas partidas não garantidas)

DATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS 

SUPLEMENTOS

O PREÇO INCLUI

Nas datas sublinhadas 
o itinerário realiza-se no 
sentido inverso, garantindo 
integralmente todos os 
serviços e visitas progra-
mados. Consulte itinerário 
detalhado em www.
nortravel.pt 

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID. CRIANÇA

5Jun + Jul + 7, 14 e 21Ago € 1.795 € 2.095
€ 1.495

12Jun + 28Ago + Set € 1.895 € 2.195

PREÇO POR PESSOA

• Guias locais selecionados em Florença, Siena, Pompeia, 
Capri, Roma (igreja Sta Maria Maior) e Vaticano (Museus do 
Vaticano + Capela Sistina);

• Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo em: 
museu Enzo Ferrari, Bolonha; S. Gimignano, panorâmica em 
autocarro na Costa Amalfitana; Amalfi e Nápoles;

• Visitas e entradas conforme itinerário;
• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de bagagem 

por pessoa);
• Seguro Multiviagens – capital de €30.000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 145 (saída de Lisboa).
*Seguros complementares, pág. 82

Devido à comemoração do Jubileu, os Museus do Vaticano poderão ser 
encerrados sem aviso prévio. Nesse caso, como alternativa, faremos 
visita às Catacumbas

SAN GIMIGNANO
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MILÃO

ZURIQUE
LUCERNABERNA

GRUYÈRES
MONTREUXGENEBRA

DIJON

PARIS

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

GENEBRA MILÃO

PARTIDAS GARANTIDAS nas datas assinaladas

 1º DIA  LISBOA / MILÃO
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da hora da 
partida. Formalidades de embarque e saída em voo da TAP 
Portugal, com destino a Milão. Chegada e desembarque 
assistido pelo guia privativo, de língua portuguesa, que 
acompanha a viagem desde o aeroporto de chegada ao 
aeroporto de partida. Transporte ao NH Machiavelli **** 
ou similar. Em hora a indicar localmente, saída para breve 
panorâmica de Milão, para admirar a imponente Catedral 
de Nossa Senhora de Milão, as Galerias Vittorio Emanuelle 
e o Teatro Scala, o mais famoso teatro de ópera do mundo. 
Alojamento.

 2º DIA  MILÃO / ZURIQUE / LUCERNA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Neste dia dirigimo-nos 
para o norte, para a Suíça. Saída em direção a Zurique. 
Chegada e visita panorâmica, orientada pelo nosso guia 
privativo, passando pelas margens do Rio Limmat com 
seus bairros medievais, Catedral, igreja de Maria, a famosa 
Bahnhofstrasse e lago de Zurique. Partida para Lucerna, 
cidade nas margens do lago dos Quatro Cantões, rodeada de 
montanhas verdejantes, que lhe conferem todo um cenário 
natural de grande beleza, pelo que é considerada uma das 
mais bonitas cidades da Suíça. Transporte para o Grand 
Hotel Europe **** ou similar. Jantar e alojamento.

 3º DIA  LUCERNA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Seguiremos a pé, para 
um passeio, orientado pelo nosso guia privativo, onde 
destacamos a Ponte da Capela (ex-líbris da cidade), a Ponte 
do Moinho, a Igreja dos Jesuítas, a Praça do Mercado do 
Vinho e Câmara Municipal. Restante tempo livre para visitas 
ou compras. Possibilidade de participar num passeio de barco 
(opcional) no lago de Thun, desde Interlaken até Spiez, com 

CIRCUITO CLÁSSICO

ABRIL 30

MAIO 14 28

JUNHO 11 25

JULHO 9

SETEMBRO 3 17

8 DIAS 2 REFEIÇÕES
7 VISITAS +7 P. A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.   CRIANÇA

Abr + Mai + 25Jun + Jul € 1.395 € 1.795
€ 1.175

11Jun + Set € 1.495 € 1.895

MILÃO • ZURIQUE • LUCERNA • BERNA • GRUYÈRES • MONTREAUX • VILLARS-SUR-OLLON • GENEBRA • DIJON • PARIS

cenários de montanhas arborizadas, glaciares e aldeias onde 
as suas igrejas e castelos medievais são complementos de 
uma sucessão de paisagens deslumbrantes. Alojamento.

 4º DIA  LUCERNA / BERNA / GRUYÈRES / MONTREUX / 
VILLARS-SUR-OLLON
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para Berna. 
À chegada, faremos um passeio a pé pela capital da 
Confederação Helvética, com destaque para as inúmeras 
arcadas medievais classificadas pela UNESCO. Prosseguimos 
para Gruyères, já na Suíça Francesa, localidade típica, famosa 
pela gastronomia. Tempo livre para visita e almoço (não 
incluído). Oportunidade para experimentar a famosa fondue 
ou raclette. Continuamos para Montreux. Tempo livre para 
passear à beira do lago Leman. Seguimos para Villars-sur-
Ollon, na montanha. Jantar e alojamento no Hotel Eurotel 
Victoria **** ou similar.

 5º DIA  VILLARS-SUR-OLLON / GENEBRA / DIJON
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saímos em direção a 
Genebra. À chegada início da visita panorâmica desta 
cosmopolita metrópole – a mais importante cidade suíça 
de língua francesa – nas margens de grande beleza e 
muito bem cuidadas do lago de Leman, com destaque 
para a Genebra Internacional, onde se encontra o edifício 
das Nações Unidas, bem como a sede da Cruz Vermelha / 
Crescente Vermelho, entre outras importantes organizações 
mundiais. Prosseguimos com um passeio a pé pelas ruelas 
da zona antiga da cidade, passando pela histórica Catedral 
de S. Pedro e continuando até ao Parque dos Bastiões onde 
se encontra o monumento dos Reformadores. Resto do tempo 
livre para atividades a gosto pessoal. De tarde, continuamos 
para Dijon, já em França, cidade conhecida pela famosa 
mostarda. Alojamento no Hotel Campanile Dijon Congrès 
Clémenceau *** ou similar.

 6º DIA  DIJON / PARIS
Após o pequeno-almoço buffet no hotel, saída para o centro 
de Dijon para, junto com o nosso guia, conhecer a pé o centro 

histórico desta bela cidade, com a catedral S. Benigno, as 
suas casas medievais com travejamentos, assim como a 
Place de la Liberation com o Palácio dos Duques de Borgonha, 
atual Câmara Municipal. Após a visita, em hora a determinar 
localmente, atravessamos a região da Borgonha, famosa 
pelos seus vinhedos, em direção a Paris, a Cidade Luz. Chegada 
e alojamento no Hotel Novotel Porte D’Orleans ****, ou 
similar. Paris, para além da sua monumentalidade, é ainda 
famosa pela variedade de espetáculos noturnos. Conheça o 
novo show do cabaré mais famoso do mundo – Lido – com 
as maravilhosas Bluebell Girls. Estreado na primavera 2015, e 
inspirado na magia que se respira em Paris, consiste no maior 
espetáculo de luzes e cores até hoje realizado (opcional). Traje 
formal exigido.

 7º DIA  PARIS
Pequeno-almoço buffet no hotel. A manhã será preenchida 
com meio-dia de visita panorâmica, com guia local, à mais 
extraordinária metrópole europeia, onde, como que por 
magia, foi possível reenquadrar cada monumento num 
conjunto, em que os famosos Boulevards e pontes sobre o 
rio Sena permitem, frequentemente, criar perspetivas visuais 
de vários monumentos em simultâneo, de uma riqueza e 
equilíbrio difíceis de igualar. Destacamos o Arco do Triunfo, 
os Campos Elíseos, a praça da Concordia, o bairro da Opera, 
a praça Vendôme, o Museu do Louvre, a Catedral de Notre-
Dame, o Quartier Latin, Torre de Montparnasse, o Champs de 
Mars e a Torre Eiffel. Tarde livre. Para relembrar ou aprofundar 
o seu conhecimento sobre a cidade de Paris, sugerimos-lhe 
ainda um passeio, guiado, por um dos bairros mais famosos 
da cidade, a colina de Montmartre, onde a basílica do Sacré-
Coeur e a Place du Tertre, entre outros, inspiraram artistas do 
mundo inteiro (opcional). Alojamento no hotel.

 8º DIA  PARIS / LISBOA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em horário a combinar 
partida para o aeroporto. Formalidades de embarque e 
partida em voo regular da TAP Portugal, com destino a Lisboa. 
Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 135. 
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. 
Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com 
dois adultos. (mínimo 18 participantes nas partidas não 
garantidas)

MILÃO, SUÍÇA E PARIS

MILÃO   LUCERNA    VILLARS-SUR-OLLON  DIJON    PARIS   

1 2 1 1 2

• Passagem aérea em classe económica em voos regulares TAP 
Portugal, de Lisboa, com direito ao transporte de 1 peça de 
bagagem até 23 kgs;

• Assistência nas formalidades de embarque; 
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o 

itinerário do 2º ao 8º dia;
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, 

desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no 
destino;  

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
• Todos os pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário – 2 refeições (bebidas não 

DATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS 

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA

incluídas);
• Guia local em Paris;
• Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo em: Milão, 

Zurique, Lucerna, Berna, Genebra e Dijon;
• Visitas e entradas conforme itinerário;
• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de bagagem por 

pessoa);
• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 135.
*Seguros complementares, pág. 82

Na partida de 28Mai o alojamento 
em Milão será substituído pelo 
alojamento em Montano Lucino, no 
Hotel Cruise****, ou similar.

VILLARS-SUR-OLLON
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ROMA

ASSIS
SIENA

FLORENÇA

VENEZA
MILÃO

PÁDUA
VERONA

 1º DIA  LISBOA OU PORTO / ROMA
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. 
Assistência nas formalidades de embarque. Partida em avião 
da TAP Portugal com destino a Roma. Chegada e desembarque 
assistido pelo guia privativo de língua portuguesa que 
acompanha a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto 
de partida. Transporte ao Hotel Barceló Aran Mantegna 
**** ou similar. Jantar e alojamento no hotel. Depois de 
jantar, possibilidade de efetuar um passeio noturno em Roma 
(facultativo).

 2º DIA  ROMA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Dia livre. De manhã poderá 
participar numa excursão facultativa a São Paulo Extramuros, 
uma das quatro Basílicas com Porta Santa, a Castel Gandolfo, 
para onde Sua Santidade se retira durante o verão, e as colinas 
de Frascati com vilarejos que parecem retirados de filmes de 
Visconti ou Fellini. A tarde poderá ser passada em visitas de 
gosto pessoal, compras ou passeio pela belíssima Piazza 
di Spagna e quarteirão dos famosos costureiros. À noite, 
possibilidade de participar num jantar com música ao vivo 
(facultativo). Alojamento no hotel.

 3º DIA  ROMA / VATICANO 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Dia inteiro de visita de Roma 
“A Eterna”, com guia local, ao interior do incomparável Museu 
do Vaticano e da Capela Sistina, onde Miguel Ângelo pintou a 
sua genial visão da Criação, à Praça e Basílica de S. Pedro, o 
Coliseu, com paragem para admirar esta imponente ruína da 
época do Império (exterior), bem como o Arco de Constantino, 
o Circo Máximo e o interior da Igreja de Santa Maria Maior. 

CIRCUITO CLÁSSICO

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVOPARTIDAS GARANTIDAS nas datas assinaladas

ABRIL 9 23 JULHO 2 16 30

MAIO 7 21 SETEMBRO 10 24

JUNHO 4 18 OUTUBRO 8 22

8 DIAS 7 REFEIÇÕES
9 VISITAS +7 P. A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.   CRIANÇAS

9Abr + 21Mai + 18Jun + Set € 1.595 € 1.995
€ 975

23Abr + 7Mai + 4Jun + Jul + Out € 1.495 € 1.845

ROMA • VATICANO • ASSIS • SIENA • FLORENÇA • VERONA • PÁDUA • VENEZA • MILÃO

Restante tarde livre para atividades de gosto pessoal. Jantar 
e alojamento no hotel.

 4º DIA   ROMA / ASSIS / SIENA / FLORENÇA
Após o pequeno-almoço buffet partida para Assis. Visita desta 
bela e mística localidade com destaque para a Basílica de S. 
Francisco, famosa pelos seus frescos e que abriga o túmulo 
e relíquias do fundador da Ordem dos Franciscanos. Em hora 
a combinar saída em autocarro para almoço em restaurante 
local com gastronomia da região da Umbria. Após o almoço 
partimos para Siena. Visita desta magnífica cidade medieval, 
passando pela Piazza del Campo, onde se realiza o famoso 
Palio delle Contrade e pela Catedral (sem entrada). Ao fim da 
tarde, continuamos para Florença. Jantar e alojamento no 
Grand Hotel Mediterraneo **** ou similar.

 5º DIA   FLORENÇA 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Visita com guia local a este 
extraordinário repositório de arte, berço do Renascimento, terra 
de Leonardo da Vinci, Michellangelo, Giotto, Dante e Machiaveli, 
entre outros. Durante a visita teremos oportunidade de admirar 
a Catedral de Santa Maria del Fiore, o Batistério com as 
célebres Portas do Paraíso, a Igreja de Santa Cruz, Panteão 
dos Grandes de Itália, a Piazza della Signoria e a Ponte Velha. 
Almoço em restaurante local. Restante tempo livre para visitas 
de gosto pessoal. Sugerimos uma excursão opcional a Pisa, 
com visita do exterior do famoso conjunto arquitetónico na 
Piazza dei Miracoli, mais conhecida como Piazza del Duomo, 
nomeadamente, a Catedral, com a bela fachada e a Torre 
Inclinada, onde Galileu estudou as leis da gravidade. Regresso 
a Florença e alojamento no hotel.

 6º DIA  FLORENÇA / VERONA / PÁDUA / VENEZA-MESTRE
Após o pequeno-almoço buffet no hotel, daremos início à 
viagem para Verona, onde conhecemos a pé esta cidade 
imortalizada por Shakespeare em “Romeu e Julieta”. Passamos 

FLORENÇA VENEZA

pela Praça Bra com as suas esplanadas, Arena Romana, 
Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori e a Casa de Julieta, onde 
os apaixonados do mundo inteiro depositam as suas juras 
de amor eterno. Continuação para Pádua. Visita à Basílica de 
Santo António, com as suas cúpulas bizantinas, que alberga 
o túmulo e relíquias do santo padroeiro. Em hora a combinar 
localmente partida para Veneza – Mestre. Chegada, jantar 
e alojamento no Hotel Novotel Veneza Mestre Castellana 
**** ou similar.

 7º DIA   VENEZA-MESTRE / VENEZA / MILÃO
Pequeno-almoço buffet e partida para o cais, onde uma lancha 
privativa nos levará a fazer um passeio de barco na lagoa de 
Veneza, passando pela Ilha do Lido, onde tem lugar o famoso 
festival de cinema, as Ilhas da Giudecca e de San Giorgio 
Maggiore, onde o famoso arquiteto Andrea Palladio construiu 
a igreja com o mesmo nome, além das Ilhas S. Servolo e S. 
Clemente, onde eram acolhidos os peregrinos regressados da 
Terra Santa. Desembarque e início de uma visita panorâmica 
a pé à cidade de Veneza, “A Sereníssima”. O Palácio Ducal, 
a Praça e o exterior da Basílica de S. Marcos, a Ponte dos 
Suspiros, entre outros, farão parte desta visita. Tempo livre 
para visitas de gosto pessoal. Sugerimos passeio facultativo de 
gôndola pelos famosos canais de Veneza. Em hora a combinar, 
continuação para Milão e breve panorâmica pela capital da 
finança e da moda italiana, para admirar a imponente Catedral 
de Nossa Senhora de Milão, as Galerias Vittorio Emanuelle 
e o Teatro Scala, o mais famoso teatro de ópera do mundo. 
Alojamento no Hotel NH Verdi **** ou similar. Jantar 
incluído.

 8º DIA  MILÃO / LISBOA OU PORTO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a indicar localmente, 
partida para o aeroporto de Milão. Formalidades de embarque. 
Partida em voo regular TAP Portugal com destino a Lisboa ou 
Porto. Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

• Passagem aérea em classe económica em voos regulares 
TAP Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte 
de 1 peça de bagagem por pessoa até 23kg;

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com 

itinerário;
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa 

desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no 
destino;

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares, em base de 
duplo;

• Todos os pequenos-almoços buffet;

• Refeições indicadas no itinerário – 7 refeições (bebidas não 
incluídas);

• Guias locais selecionados: Roma, Vaticano (Museus do 
Vaticano + Capela Sistina) e Florença;

• Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo: 
Assis, Siena, Verona, Pádua, Veneza e Milão;

• Visitas e entradas conforme programa;
• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de bagagem 

por pessoa);
• Seguro Multiviagens – capital de €30.000*;
•  Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 140 (saída de Lisboa).
*Seguros complementares, pág. 82

Devido à comemoração do Jubileu, os Museus do Vaticano poderão ser 
encerrados sem aviso prévio. Nesse caso, como alternativa, faremos 
visita às Catacumbas. Na partida de 21Mai o alojamento em Milão será 
no Hotel Novotel Milano Airport ****. Na partida de 18Jun o alojamento em 
Florença será no Hotel Croce di Malta *** ou similar. Na partida de 10Set 
o alojamento em Roma será no Hotel Albani **** ou similar. Na partida de 
24Set o alojamento em Florença será no Hotel Palazzo Ricasoli ou Hotel 
Villa Gabrielle D’Anunzio **** ou similar.

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 140 (saída de Lisboa). Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos. 
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. (mínimo 18 participantes nas partidas não garantidas)

ITÁLIA
CLÁSSICA

ROMA   FLORENÇA   VENEZA MILÃO 
3 2 1 1

MILÃO   VENEZA   FLORENÇA ROMA 
1 1 2 3

CIRCUITO CLÁSSICO

CIRCUITO TI

Taxas de aviação saída do Porto € 45

DATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS 

SUPLEMENTOS

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA
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 1º DIA  LISBOA OU PORTO / MILÃO
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. 
Assistência nas formalidades de embarque. Partida em avião 
da TAP Portugal com destino a Milão. Chegada e desembarque 
assistido pelo guia privativo de língua portuguesa que 
acompanha a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto 
de partida. Chegada a Milão. Transporte ao Hotel NH Verdi 
**** ou similar. Jantar incluído. Alojamento.

 2º DIA  MILÃO / VERONA / PÁDUA / VENEZA-MESTRE
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para breve panorâmica 
de Milão, capital da finança e da moda italiana, para admirar 
a imponente Catedral de Nossa Senhora de Milão, as Galerias 
Vittorio Emanuelle e o Teatro Scala, o mais famoso teatro de 
ópera do mundo. Em hora a combinar localmente prosseguimos 
para Verona onde conhecemos a pé esta cidade imortalizada 
por Shakespeare no romance Romeu e Julieta. Passamos pela 
Praça Bra onde se destaca o anfit atro romano, a comercial via 
Mazzini, Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori e a casa de Julieta. 
Almoço em restaurante local. Em hora a combinar localmente 
partida para Pádua. Chegada e visita à Basílica de Santo 
António, com as suas cúpulas bizantinas, que alberga o túmulo e 
relíquias do santo padroeiro. Continuação para Veneza – Mestre. 
Chegada, alojamento e jantar no Hotel Novotel Veneza Mestre 
Castellana **** ou similar.

 3º DIA  VENEZA-MESTRE / VENEZA / FLORENÇA
Pequeno-almoço buffet e partida para o cais, onde uma lancha 
privativa nos levará a fazer um passeio de barco na lagoa de 
Veneza, passando pela Ilha do Lido, onde tem lugar o famoso 
festival de cinema, as Ilhas da Giudecca e de San Giorgio 

Maggiore, onde o famoso arquiteto Andrea Palladio construiu 
a igreja com o mesmo nome, além das Ilhas S. Servolo e S. 
Clemente, onde eram acolhidos os peregrinos regressados da 
Terra Santa. Desembarque na cidade de Veneza, “A Sereníssima”, 
onde a riqueza acumulada por séculos de profícua atividade 
comercial dos seus mercadores, permitiu construir espantosos 
monumentos, tais como a Ponte dos Suspiros, o Palácio Ducal, 
a Praça e Basílica de S. Marcos dominadas pela presença das 
torres do Campanile e do Orologio que desde o século XV marca 
a cadência da vida na cidade. De seguida, passeio de gôndola 
pelos famosos canais de Veneza. Tempo livre para visitas de 
gosto pessoal. Almoço em restaurante local. Durante a tarde, 
atravessamos a generosa e fértil planície do Pó, em direção à 
cordilheira dos Apeninos, para descobrir a glamorosa Toscânia 
e sua capital, Florença. Jantar e alojamento no Grand Hotel 
Mediterraneo **** ou similar.

 4º DIA  FLORENÇA / PISA / FLORENÇA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Visita com guia local a este 
extraordinário repositório de arte, berço do Renascimento, terra 
de Leonardo da Vinci, Michellangelo, Giotto, Dante e Machiaveli, 
entre outros. Durante a visita teremos oportunidade de admirar 
a Catedral de Santa Maria del Fiore, o Batistério com as célebres 
Portas do Paraíso, a Igreja de Santa Cruz, Panteão dos Grandes 
de Itália, a Piazza della Signoria e a Ponte Velha. Almoço em 
restaurante local. Partida para Pisa com visita do exterior do 
famoso conjunto arquitetónico na Piazza dei Miracoli, mais 
conhecida como Piazza del Duomo, nomeadamente, a Catedral, 
com a bela fachada e a Torre Inclinada, onde Galileu estudou as leis 
da gravidade. Regresso a Florença. Jantar e alojamento no hotel.

 5º DIA  FLORENÇA / SIENA / ASSIS / ROMA
Após o pequeno-almoço buffet partimos para Siena. Visita 
desta magnífica cidade medieval, passando pela Piazza del 
Campo, onde se realiza o famoso Palio delle Contrade e pela 
Catedral (sem entrada). Em hora a combinar, partimos para a 

ITÁLIA CLÁSSICA

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

MILÃO • VERONA • PÁDUA • VENEZA • FLORENÇA • PISA • SIENA • ASSIS • ROMA • VATICANO • CASTEL GANDOLFO

MARÇO 19 26 JULHO 9 23

ABRIL 2 16 30 AGOSTO 6 13 20 27

MAIO 14 28 SETEMBRO 3 17

JUNHO 11 25 OUTUBRO 1 15

8 DIAS 13 REFEIÇÕES
14 VISITAS +7 P. A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.   CRIANÇAS
Mar + 30Abr + 25Jun + 27Ago + 15Out € 1.755 € 2.055 € 1.255
2Abr + Mai + 11Jun + 9Jul + 17Set + 1Out € 1.855 € 2.155

€ 1.275
16Abr + 23Jul + 6, 13 e 20Ago + 3Set € 1.895 € 2.295

VATICANO ROMA

Umbria. Almoço em restaurante local. De seguida, visitamos a 
mística e bela localidade de Assis, com destaque para a Basílica 
de S. Francisco, famosa pelos seus frescos e que abriga o túmulo 
e relíquias do fundador da Ordem dos Franciscanos. Terminada 
a visita continuamos para Roma. Jantar e alojamento no Hotel 
Barceló Aran Mantegna **** ou similar. Depois do jantar, 
passeio noturno em Roma.

 6º DIA  ROMA / VATICANO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Este dia é dedicado conhecer 
Roma, “A Eterna”, com guia local e almoço em restaurante 
local incluído. Visitamos o interior do incomparável Museu do 
Vaticano e da Capela Sistina, onde Miguel Ângelo pintou a 
sua genial visão da Criação, à Praça e Basílica de S. Pedro, o 
Coliseu, com paragem para admirar esta imponente ruína da 
época do Império (exterior), bem como o Arco de Constantino, 
o Circo Máximo e o interior da Igreja de Santa Maria Maior. 
Final da tarde livre para atividades de gosto pessoal. Jantar e 
alojamento no hotel.

 7º DIA  ROMA / CASTEL GANDOLFO / ROMA
Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã visita a São Paulo 
Extramuros, uma das quatro Basílicas com Porta Santa, a Castel 
Gandolfo, para onde Sua Santidade se retira durante o verão, e 
às colinas de Frascati, com vilarejos que parecem retirados de 
filmes de Visconti ou Fellini. Almoço em restaurante local. A 
tarde poderá ser passada em visitas de gosto pessoal, compras 
ou passeio pela belíssima Piazza di Spagna e quarteirão dos 
famosos costureiros. Jantar e alojamento no hotel.

 8º DIA  ROMA / LISBOA OU PORTO
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a indicar localmente, partida 
para o aeroporto. Formalidades de embarque. Partida em voo 
regular da TAP Portugal com destino a Lisboa ou Porto. Chegada 
ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM.

• Passagem aérea em classe económica em voos regulares TAP 
Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça 
de bagagem por pessoa até 23kg;

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com 

itinerário;
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa 

desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no 
destino;

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares, em base de duplo;
• Todos os pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não 

incluídas);

Nas datas sublinhadas o itinerário realiza-se no sentido inverso, 
garantindo integralmente todos os serviços e visitas programadas. 
Para mais informações consulte www.nortravel.pt

Devido à comemoração do Jubileu, os Museus do Vaticano poderão ser 
encerrados sem aviso prévio. Nesse caso, como alternativa, faremos 
visita às Catacumbas. Na partida de 11Jun o alojamento em Florença 
será no Hotel Palazzo Ricasoli ou Hotel Villa Gabrielle D’Anunzio **** ou 
similar. Na partida de 27Ago e 3Set o alojamento em Roma será no 
Hotel Albani **** ou similar.  

• Guias locais selecionados: Roma, Vaticano (Museus do 
Vaticano + Capela Sistina) e Florença;

• Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo: Milão, 
Verona, Pádua, Veneza, Pisa, Siena, Assis, Roma – passeio 
noturno, Igreja de S. Paulo Extramuros, Castel Gandolfo e 
Colinas de Frascati;

• Visitas e entradas conforme programa;
• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de bagagem 

por pessoa);
• Seguro Multiviagens – capital de €30.000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 140 (saída de Lisboa). 
*Seguros complementares, pág. 82

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 140 (saída de Lisboa). Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos. 
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. (mínimo 18 participantes nas partidas não garantidas)

Taxas de aviação saída do Porto € 45

DATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS 

SUPLEMENTOS

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA
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PALERMO

SICÍLIA

CEFALÙ

CATÂNIA

SIRACUSA
AGRIGENTO

ERICE

MONREALE

PIAZZA
ARMERINA

NOTO

SEGESTA

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

 1º DIA  LISBOA / CATÂNIA
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida para 
formalidades de embarque. Saída em voo especial direto de 
Lisboa a Catânia. Chegada e transporte com assistência para 
o Hotel Excelsior Mercure Catânia **** ou similar, em
Catânia. Alojamento.

 2º DIA  CATÂNIA / CEFALÙ / PALERMO
Após o pequeno-almoço buffet, tour panorâmico ao centro 
da cidade de Catânia. Partida em direção a Cefalù, pequena 
povoação localizada na Costa Norte da ilha, famosa pela 
sua Catedral em estilo Árabe-Normando, os seus mosaicos 
árabe-bizantinos, e pelas suas casas construídas sobre as 
rochas. Almoço em restaurante local. Tempo livre para visitas 
e descobrir as bonitas ruas do seu centro histórico. Continuação 
até Palermo. Jantar em restaurante local. Alojamento no Hotel 
Mondello Palace **** ou similar, em Mondello.

 3º DIA  PALERMO / MONREALE / PALERMO 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Visita à Capital da Sicília, 
Palermo, uma das cidades com maior riqueza de arte e cultura, 
entrada na Catedral e Capela Palatina, tour panorâmico 
ao centro histórico. Continuação em direção a Monreale, 
pequeno povoado localizado a cerca de 7 km de Palermo, 
para visitar a deslumbrante Catedral, por guardar no seu 
interior maravilhosos mosaicos, únicos pela sua beleza e 
majestosidade. Visita ao Claustro Beneditino, em puro estilo 

Normando. Almoço em restaurante local. Tarde livre. Jantar 
em restaurante local. Alojamento no hotel.

 4º DIA  PALERMO / SEGESTA / ERICE / AGRIGENTO
Após pequeno-almoço buffet, saída em direção a Segesta 
para visita à zona arqueológica e ao magnífico templo Dórico 
localizado numa colina, espetacular obra da arte Grega. 
Continuação até Erice, mítica cidade medieval, rica em história 
e arte, localizada no topo do Monte Erice, com uma panorâmica 
sobre a cidade de Trapani e as ilhas Egadi. Visita panorâmica. 
Almoço em restaurante local. Durante a tarde partida para 
Agrigento. Jantar e alojamento no Hotel Dioscuri Bay Palace 
**** ou similar.

 5º DIA  AGRIGENTO / PIAZZA ARMERINA / CATÂNIA
Após pequeno-almoço buffet, visita ao famoso Vale dos 
Templos, que inclui o Templo de Juno, da Concordia, Heracles, 
Zeus, Castor e Polux, que representam os melhores exemplos 
da civilização Grega na Sicília. Continuação da viagem até 
Piazza Armerina e visita à famosa Villa Romana de Casale, 
que foi declarada Património Mundial graças aos seus bem 
conservados 3.500 m2 de mosaicos. Almoço em restaurante 
local. Continuação da viagem até Catânia. Jantar em 
restaurante local. Alojamento no Hotel Excelsior Mercure 
Catânia **** ou similar, em Catânia.

 6º DIA  CATÂNIA / SIRACUSA / NOTO / CATÂNIA
Após o pequeno-almoço buffet, partida em direção a Siracusa, 
uma das cidades mais ricas em arte e monumentos. A parte 
antiga da cidade encontra-se situada sobre a ilha de Ortígia, 
unida a terra firme por uma ponte, possuidora dos mais 

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário CATÂNIA • CEFALÙ • PALERMO • MONREALE • SEGESTA • ERICE • AGRIGENTO • PIAZZA ARMERINA • SIRACUSA • NOTO • MONTE ETNA • TAORMINA

JULHO 16 23 30

AGOSTO 6 13 20 27

8 DIAS 13 REFEIÇÕES
12 VISITAS +7 P. A. BUFFET

importantes testemunhos de um glorioso passado: templo de 
Minerva transformado em Catedral Cristã, a lendária Fontana 
di Arethusa e o Templo de Apollo. Visita à zona arqueológica 
que inclui as famosas Latomias do Paraiso, a “Orelha de 
Dionisio”, o Teatro Grego e o Anfit atro Romano. Almoço em 
restaurante local. Continuação até Noto, onde visitaremos esta 
bonita cidade conhecida como a capital do barroco Siciliano. 
Regresso a Catânia. Jantar em restaurante local. Alojamento 
no hotel.

 7º DIA  CATÂNIA / MONTE ETNA / TAORMINA / CATÂNIA
Após o pequeno-almoço buffet, e se as condições climatéricas 
o permitirem, excursão ao Monte Etna, o vulcão mais ativo
e mais alto da Europa (subida até aos 1800 metros), onde 
desfrutamos de uma paisagem deslumbrante sobre o mar 
Jónico. Tempo livre. Almoço em restaurante local. Continuação
até Taormina, espetacularmente "pendurada" de um dos 
lados da montanha. Fundada em 400 a.C., é famosa por ser 
um dos locais prediletos de celebridades do mundo inteiro. O 
passeio a pé pelas ruelas empedradas, leva-nos até ao teatro 
greco-romano (visita). Tempo livre para deambular pelo centro 
histórico, apreciar o famoso artesanato local, comer um gelado 
siciliano, ou simplesmente sentar-se numa esplanada a tomar 
um "capuccino". Regresso ao hotel em Catânia. Jantar em
restaurante local. Alojamento no hotel. 

 8º DIA  CATÂNIA / LISBOA 
Pequeno-almoço buffet e manhã livre. Almoço no hotel. Em 
hora a combinar transporte para o aeroporto de Catânia. 
Formalidade de embarque e partida em voo especial direto 
para Lisboa. Chegada. FIM DA VIAGEM

TAORMINA CEFALÙ

PARTIDAS GARANTIDAS

CIRCUITO NA SICÍLIA 

CATÂNIA   PALERMO   AGRIGENTO CATÂNIA   

1 2 1 3

• Passagem aérea ida e volta em económica em voo especial 
direto da Mistral Air de Lisboa a Catânia, com direito ao
transporte de 1 peça de bagagem por pessoa até 15 kg + 5Kg 
bagagem de mão; 

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em autocarro de luxo, com ar condicionado, de

acordo como o itinerário;
• Alojamento nos hotéis indicados; 
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa 

desde e até ao aeroporto de Catânia (exceto no 3º dia onde 
serão acompanhados por guia local em português) 

• Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não 
incluídas);

• Guia local em português para meio-dia a Palermo e

Serviço de snacks a bordo (pago no local consoante o 
que for consumido).

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 135 (saída de Lisboa). Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração.

DATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS 

NOTA IMPORTANTE

O PREÇO INCLUI

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID. CRIANÇA

Todas as datas de partida € 1 495 € 1 795 € 1.365

PREÇO POR PESSOA

Monreale;
• Entradas nos monumentos: Capela Palatina e Catedral

de Palermo; Catedral e Claustro de Monreale, Templo
Dórico de Segesta, igreja Matriz de Erice, Vale dos Templos 
de Agrigento; Villa Romana em Piazza Armerina, zona
arqueológica e catedral de Siracusa; Teatro grego em
Taormina

• Serviço de bagageiro à chegada e saída dos hotéis (1 peça de 
bagagem por pessoa);

• Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 135.

*Seguros complementares, pág. 82

Nas partidas de 13 a 27Ago, o alojamento em Palermo será no Hotel 
Politeama**** ou similar, no centro da cidade.

TAORMINA
MONTE ETNA
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DUBROVNIK

TROGIR / SPLIT

LAGOS DE 
PLITVICE

LJUBLJANA

BLED

ZAGREB

SKRADIN

NEUM

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

 1º DIA  LISBOA / DUBROVNIK 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida para 
formalidades de embarque. Partida em voo especial direto 
com destino a Dubrovnik, a pérola do Adriático. Chegada e 
assistência pelo nosso guia privativo de língua portuguesa que 
acompanha a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto 
de partida. Transporte para o Grand Hotel Park ****1 ou 
similar. Jantar e alojamento. 
1O alojamento no Grand Hotel Park em Dubrovnik poderá 
efetuar-se no edifício principal ou nas Villas. 

 2º DIA  DUBROVNIK / MONTENEGRO / DUBROVNIK 
Após o pequeno-almoço buffet, visita do centro histórico 
desta cidade Património da UNESCO, a outrora poderosa e 
aristocrata República de Ragusa, debruçada sobre as águas 
do Adriático. Cada passo é uma surpresa pela beleza ímpar 
das fachadas de pedra branca e telhados de terracota rosa, 
cada rua uma história, cada praça um cartão postal à sua 
espera. O passeio a pé com guia local, leva-nos pela porta 
muralhada à praça da fonte de Onofrio e depois ao Stradun, a 
avenida nobre da cidade, com as suas esplanadas e comércio 
tradicional. Visitamos o Mosteiro dos Franciscanos que alberga 
a mais antiga farmácia da Croácia, e finalmente percorremos 
o pequeno mas animado mercado de produtos locais. Partida 
para a região de Konavle e almoço típico em restaurante local.
De tarde, visita a um dos mais jovens países do mundo, o 
Montenegro, rival da Croácia em beleza natural e monumental.
Através de um percurso magnífico pelo único fio de do sul da 
Europa, com um cenário de montanhas debruçadas sobre 
o mar, visitamos a cidade medieval de Kotor, classificad
como Património Mundial da UNESCO. Em hora a determinar
localmente regresso à Croácia, sempre bordeando as baías 
e passando por típicas e tradicionais aldeias de pescadores.
Jantar e alojamento.

3º DIA  DUBROVNIK / PASSEIO DE BARCO / DUBROVNIK 
Pequeno-almoço buffet. A bordo de um genuíno barco da 
Dalmácia iniciaremos um descontraído passeio de barco (se 
as condições climatéricas forem favoráveis) que nos leva 
até ao arquipélago das Elaphiti. Após breve paragem na 
Ilha de Kolocep, faremos escala em Lopud, conhecida pelas 

suas praias e águas cálidas, onde temos tempo para um 
mergulho nas suas águas mornas e transparentes e visitar a 
única vila da Ilha, com cerca de 350 habitantes (fato de banho 
recomendado). De volta a bordo, terá lugar o nosso almoço 
barbecue, de peixe, servido a bordo. Regresso a Dubrovnik, e 
restante tarde livre. Jantar e alojamento no hotel.

 4º DIA  DUBROVNIK / TROGIR / SPLIT 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída em direção a norte, 
primeiro por uma estrada panorâmica bordeando o mar 
Adriático, e depois atravessando a região montanhosa de 
Biokovo até à Dalmácia Central onde visitamos a histórica 
localidade de Trogir, Património Mundial da Humanidade 
e autêntico museu ao ar livre. Após o almoço num típico 
restaurante desta original localidade, passeio a pé 
acompanhados de guia local, para admirar a presença de 
todas as civilizações que por aqui passaram: gregos, Romanos, 
Mongóis, Magiares, Venezianos e Turcos. De seguida, partimos 
para a industrial e cosmopolita cidade croata de Split, a 
segunda maior da Croácia. Início da visita a pé, com guia local, 
do centro histórico integrado no Palácio de Diocleciano do séc. 
III, Património da UNESCO. Durante 1700 anos, a residência do 
imperador romano foi transformada intramuros num casario 
surpreendente de ruas e vielas onde lojas, bares e até hotéis 
espreitam em cada esquina. No pátio interior de Peristil, entre 
colunas e esfinges egípcias a sensação de estarmos num 
museu a céu aberto é total, e o percurso entre as portas da 
cidade, a do Ouro e a de Ferro transporta-nos até a Riva, o 
passeio marítimo, onde sentados numa esplanada podemos 
apreciar a valsa dos ferries e seus passageiros a entrar no 
porto. Alojamento e jantar no Hotel Atrium **** ou similar.

 5º DIA  SPLIT / PLITVICE / LJUBLJANA
Pequeno-almoço buffet. Partida para o interior, na direção do 
maciço montanhoso do Velebit nos Alpes Dináricos. À nossa 
frente desfilam cenários de uma beleza rude, montanhas 
cársicas entrecortadas por desfiladei os esculpidos pela mãe-
natureza, para finalmente chegarmos a uma das maravilhas 
naturais do mundo, o parque natural de Plitvice Jezera, 
Património da UNESCO. A visita a esta extraordinária reserva 
ecológica será feita em parte a pé, com guia local pelos trilhos 
expressamente concebidos para usufruir da natureza no seu 
esplendor. Na outra parte incluímos o barco, um dos transportes 
exclusivos do parque. Após o almoço, atravessando as terras 
bucólicas da Vojna Krajina, vem-nos à memória a história 
trágica da guerra e desmembramento da Jugoslávia. Entramos 

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

DUBROVNIK • MONTENEGRO • PASSEIO DE BARCO • TROGIR • SPLIT• PARQUE NATURAL DE PLITVICE JEZERA • LJUBLJANA 
BLED  • ZAGREB • SKRADIN • NEUM (BÓSNIA)  

JULHO 4 11 18 25

AGOSTO 1 8 15 22 29

SETEMBRO 5

8 DIAS 13 REFEIÇÕES
11 VISITAS +7 P. A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.   
Todas as datas de partida € 1.695 € 1.995

na Eslovénia, onde as paisagens agrícolas alternam com os 
densos bosques de faias e carvalhos, numa exuberância de 
verde sem fim. Chegada a Ljubljana, alojamento e jantar no 
Grand Hotel Union **** ou similar.

 6º DIA   LJUBLJANA / BLED / ZAGREB 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Visita panorâmica de 
Ljubljana a pé, com guia local, ao centro histórico. Percorrendo 
as margens do rio desde as praças Preseren à do Congresso, 
passamos pelas 3 pontes, o mercado, a Catedral de S. Nicolau 
com as suas famosas portas em bronze, a Biblioteca Nacional 
obra-prima do arquiteto Plecnik. Partida para a plácida Bled. 
Encostada aos Alpes Italianos, é das mais conhecidas estâncias 
de férias da Eslovénia sendo apreciada pela sua beleza bucólica 
e pelas suas termas. O almoço será servido no mais antigo 
castelo do país, datado de 1004, de onde desfrutaremos das 
mais belas vistas de toda a região circundante. Partida para a 
Croácia e sua capital Zagreb, principal polo industrial e cultural 
deste jovem país. Início da visita panorâmica de Zagreb, com 
guia local, primeiro percorrendo a “Ferradura verde” onde no 
século XIX nasceram parques e edifícios de grande riqueza 
arquitetónica: o pavilhão de Arte, o Teatro Nacional Croata, o 
Museu das Artes e Ofícios, o Museu Mimara, a Universidade 
e a “Fonte da vida” do escultor universal Ivan Mestrovic. Agora 
na cidade alta dominada pela silhueta da Catedral de Santo 
Estêvão, passamos pela Torre do Igreja de São Marcos, a igreja 
jesuíta de Sta Catarina, o Parlamento Croata e o Portão de 
Pedra, hoje local de devoção religiosa. Jantar e alojamento no 
Best Western Hotel Astoria **** ou similar.

 7º DIA  ZAGREB / SKRADIN / NEUM (BÓSNIA)
Pequeno-almoço buffet no hotel. Hoje deixamos a capital, 
desfilam os vales de terra farta, pastos e florestas sem fim, nas 
montanhas de Gorski Kotar da Croácia Central. O almoço será 
servido na aldeia de Skradin, tesouro escondido nos limites do 
parque nacional do rio Krka. Continuação até ao extremo sul 
da Croácia, a província da Dalmácia, atravessando o oásis 
agrícola do vale do Neretva, entre o mar e as montanhas, até ao 
enclave de Neum, na Bósnia-Herzgovina. Jantar e alojamento 
no Grand Hotel Neum **** ou similar.

 8º DIA  NEUM / DUBROVNIK / LISBOA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em horário a combinar, 
partida para o aeroporto de Dubrovnik. Formalidades de 
embarque e saída em voo especial com destino a Lisboa. 
Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

• Passagem aérea em classe económica, em voo especial de 
Lisboa, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem por 
pessoa até 15kg; 

• Assistência nas formalidades de embarque; 
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o 

itinerário; 
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, 

desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no 
destino; 

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares; 
• Todos os pequenos-almoços buffet; 
• Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não 

incluídas); 
• Guias locais em Dubrovnik, Trogir, Split, Parque Natural

Plitvice Jezera, Ljubljana e Zagreb; 
• Restantes visitas orientadas pelo guia privativo em:

Montenegro, passeio de barco na costa da Adriática e Bled; 
• Entradas: Mosteiro dos Franciscanos (Dubrovnik), Palácio de 

Diocleciano (Split) e Parque Natural de Plitvice Jezera; 
• Passeio de barco pela costa adriática de Dubrovnik

(realização sujeita às condições climatéricas); 
• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis, exceto em

Dubrovnik que tem serviço de entrada e de saída (1 peça de 
bagagem por pessoa); 

• Seguro Multiviagens – capital €30,000*; 
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA; 
• Taxas de aviação - € 95 (saída de Lisboa).
*Seguros complementares, pág. 82

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 95 (saída 
de Lisboa). Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração.

ENCANTOS DA CROÁCIA 
E ESLOVÉNIA 

DATAS DE PARTIDA    GARANTIDAS 

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA

Na partida de 11Jul o alojamento em Split 
será no Hotel President **** ou similar. 

DUVROVNIK SPLIT    LJUBLJANA   ZAGREB NEUM  
3 1 1 1 1

PARTIDAS GARANTIDAS

LJUBLJANA



32

DUBROVNIK
SPLIT

LAGOS DE 
PLITVICE

LJUBLJANA
ZAGREB ENCANTOS DA CROÁCIA 

E ESLOVÉNIA

CIRCUITO CLÁSSICO

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVOPARTIDAS GARANTIDAS nas datas assinaladas

8 DIAS 8 REFEIÇÕES
8 VISITAS +6 P.A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.   CRIANÇA

6Jun + 12, 26Set € 1.395 € 1 .715 € 1.025
20Jun € 1.475 € 1.845 € 1.075

ZAGREB • DUBROVNIK • PASSEIO DE BARCO • SPLIT • LJUBLJANA • PARQUE NATURAL DE PLITVICE JEZERA

DUBROVNIK   SPLIT LJUBLJANA   ZAGREB 
3 1

• Passagem aérea em classe económica, em voos regulares 
Croatia Airlines de Lisboa, com direito ao transporte de 1 
peça de bagagem por pessoa até 23kg; 

• Assistência nas formalidades de embarque; 
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o

itinerário; 
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, 

desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no 
destino; 

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares; 
• Todos os pequenos-almoços buffet; 
• Refeições indicadas no itinerário – 8 refeições (bebidas não 

incluídas); 
• Guias locais em: Parque Natural Plitvice Jezera, Dubrovnik, 

Split, Ljubljana e Zagreb; 
• Passeio de barco pela costa adriática de Dubrovnik, 

acompanhada pelo nosso guia (realização sujeita às
condições climatéricas); 

• Entradas: Mosteiro dos Franciscanos (Dubrovnik), Palácio de 
Diocleciano (Split), Parque Natural Plitvice Jezera; 

• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis, exceto em 
Dubrovnik que tem serviço de entrada e de saída (1 peça de 
bagagem por pessoa); 

• Seguro Multiviagens – capital €30,000*; 
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA; 
• Taxas de aviação - € 125 (saída de Lisboa).

*Seguros complementares, pág. 82

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 125 (saída de Lisboa). Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. Preço da 
criança (2-11 anos), compartilhando quarto com dois adultos.

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA

1 2

JUNHO

SETEMBRO
6

12

20
26

 1º DIA  LISBOA / ZAGREB / DUBROVNIK

 2º DIA  DUBROVNIK

DATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS 

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida 
para formalidades de embarque. Partida em voo regular da 
Croatia Airlines com destino Zagreb. Saída do aeroporto de 
Zagreb com a assistência do guia local para visita 
panorâmica da cidade, primeiro percorrendo a “Ferradura 
verde” onde no século XIX nasceram parques e edifícios de 
grande riqueza arquitetónica: o pavilhão de Arte, o Teatro 
Nacional Croata, o Museu das Artes e Ofícios, o Museu 
Mimara, a Universidade e a “Fonte da vida” do escultor 
universal Ivan Mestrovic. Agora na cidade alta dominada 
pela silhueta da Catedral de Santo Estêvão, passamos pela 
Torre do Canhão pelo qual todos acertam os relógios ao 
meio-dia, admiramos as telhas coloridas da Igreja de São 
Marcos, a igreja jesuíta de Sta Catarina, o Parlamento 
Croata e o Portão de Pedra, hoje local de devoção religiosa. 
Jantar em restaurante local. Regresso ao aeroporto 
e embarque com destino a Dubrovnik. Chegada e 
assistência pelo nosso guia privativo de língua 
portuguesa que acompanha a viagem do aeroporto 
de chegada ao aeroporto de partida. Partida para 
Dubrovnik a pérola do Adriático. Alojamento no Grand 
Hotel Park 1 ou similar.

1 O alojamento no Grand Hotel Park em Dubrovnik poderá 
efetuar-se no edifício principal ou nas Villas.

                                          
Após o pequeno-almoço buffet, visita do centro histórico 
desta cidade Património da UNESCO, a outrora poderosa e 
aristocrata República de Ragusa, debruçada sobre as 
águas do Adriático. Cada passo é uma surpresa 
pela beleza ímpar das fachadas de pedra branca e 
telhados de terracota rosa, cada rua uma história, 
cada praça um cartão postal à sua espera. O 
passeio a pé com guia local, leva-nos pela porta 
muralhada à praça da fonte de Onofrio e depois 
ao Stradun, a avenida nobre da cidade, com as 
suas esplanadas e comércio tradicional. 
Visitamos o Mosteiro dos Franciscanos que 
alberga a mais antiga farmácia da Croácia, e 
finalmente percorremos o pequeno mas animado 
mercado de produtos locais. De tarde, 
possibilidade de efectuar excursão facultativa ao 
mais jovem país do mundo, o Montenegro, rival 
da Croácia em beleza natural e monumental. 
Através de um percurso magnífico pelo único fiorde 
do sul da Europa, com um cenário de montanhas 
debruçadas sobre o mar, visitamos a cidade medieval 
de Kotor, classificada como Património Mundial da 
UNESCO. A excursão inclui almoço 
gastronómico em restaurante típico. Regresso ao hotel. 
Jantar e alojamento.

3º DIA                     DUBROVNIK               /              PASSEIO              DE             BARCO          /              DUBROVNIK 
Pequeno-almoço buffet. A bordo de um genuíno barco da 
Dalmácia iniciaremos um descontraído passeio de barco (se 
as condições climatéricas forem favoráveis) que nos leva até 
ao arquipélago das Elaphiti. Após breve paragem na Ilha de       
Kolocep, faremos escala em Lopud, conhecida pelas 
suas praias e águas cálidas, onde temos tempo para 
um mergulho nas suas águas mornas e transparentes e visitar 
a única vila da Ilha, com cerca de 350 habitantes 
(fato de banho recomendado). De volta a bordo, terá 
lugar o nosso almoço barbecue, de peixe, servido a 
bordo. Regresso a Dubrovnik, e restante tarde livre. 
Jantar e alojamento no hotel.

4º DIA  D                                                      UBROVNIK / SPLIT 
  Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída em direção a norte, 

primeiro por uma estrada panorâmica bordeando o mar 
Adriático, e depois atravessando a região montanhosa 
de Biokovo até à Dalmácia Central onde visitamos a industrial 
e cosmopolita cidade de Split, a segunda maior da 
Croácia. Após o almoço no hotel, início da visita a pé, com guia 
local, do centro histórico integrado no Palácio de 
Diocleciano do séc. III, Património da UNESCO. Durante 
1700 anos, a residência do imperador romano foi 
transformada intramuros num casario surpreendente de ruas 
e vielas onde lojas, bares e até hotéis espreitam em 
cada esquina. No pátio interior de Peristil, entre 
colunas e esfinges egípcias a sensação de estarmos 
num museu a céu aberto é total, e o percurso entre 
as portas da cidade, a do Ouro e a de Ferro 
transporta-nos até a Riva, o passeio marítimo, onde 
sentados numa esplanada podemos apreciar a valsa dos 
ferries e seus passageiros a entrar no porto. Restante de 
tarde livre e possibilidade de fazer excursão opcional a 
Trogir – monumental cidade Património Mundial da 
UNESCO com jantar num típico restaurante 
desta original localidade. Alojamento no Hotel Atrium 
 ou similar.

Pequeno-almoço buffet. Partida para as montanhas de Gorski 
Kotar na Croácia Central onde as paisagens agrícolas 
alternam com os densos bosques de faias e carvalhos, numa 
exuberância de verde sem fim. Após a entrada na Eslovênia 
almoço em restaurante local. Continuação da viagem para 
Ljubljana. Chegada e visita panorâmica a pé, com guia local, 
ao centro histórico. Percorrendo as margens do rio desde as 

praças Preseren à do Congresso, passamos pelas 3 pontes, 
o mercado, a Catedral de S. Nicolau com as 
suas famosas portas em bronze, a Biblioteca Nacional 
obra-prima do arquiteto Plecnik. Alojamento no Grand Hotel 
Union  ou similar.

  6     º DIA  LJUBLJANA / ZAGREB
Pequeno-almoço buffet no hotel. Manhã livre ou 
aproveite para efectuar uma excursão opcional com almoço à 
plácida Bled. Encostada aos Alpes Italianos, é das mais 
conhecidas estâncias e férias da Eslovénia sendo 
apreciada pela sua beleza bucólica e pelas suas termas. O 
almoço será servido no mais antigo castelo do país, 
datado de 1004, de onde desfrutaremos das mais 
belas vistas de toda a região circundante. Partida para a 
Croácia e sua capital e principal polo industrial e cultural 
deste jovem país. Chegada a Zagreb. Jantar e alojamento no 
Best Western Hotel Astoria  ou similar.

 7º DIA   ZAGREB / PLITVICE / ZAGREB
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para o nordeste 
profundo, ao encontro de uma das maravilhas naturais do 
mundo, o parque natural de Plitvice Jezera, Património da 
UNESCO. A visita a esta extraordinária reserva ecológica será 
feita em parte a pé, com guia local pelos trilhos 
expressamente concebidos para usufruir da natureza no seu 
esplendor. Na outra parte incluímos o barco, um dos 
transportes exclusivos do parque. Deixamos agora o interior 
montanhoso, para atravessar os vales de terra farta, pastos e 
florestas sem fim. Depois é a vez do maciço montanhoso do 
Velebit nos Alpes Dináricos, desfilando à nossa frente 
cenários de uma beleza rude, montanhas cársicas 
entrecortadas por desfiladeiros esculpidos pela mãe natureza. 
Regresso a Zagreb. Jantar e alojamento no hotel.

8º DIA   ZAGREB / LISBOA
Em horário a combinar, partida para o aeroporto. Formalidades de 
embarque e saída em voo regular da Croatia Airlines com 
destino a Lisboa. Chegada ao aeroporto de destino. 

(Devido ao horário do voo não haverá pequeno almoço no 
hotel, poderá haver uma “snack box”, informação a reconfirmar). 
FIM DA VIAGEM

5º DIA   SPLIT / LJUBLJANA



33Nortravel, Operador de confiança

 1º DIA  LISBOA / ZAGREB / DUBROVNIK 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da 
partida para formalidades de embarque. Partida em voo 
regular da Croatia Airlines com destino Zagreb. Saída do 
aeroporto de Zagreb com a assistência do guia local 
para visita panorâmica da cidade, primeiro percorrendo 
a “Ferradura verde” onde no século XIX nasceram parques 
e edifícios de grande riqueza arquitetónica: o pavilhão de 
Arte, o Teatro Nacional Croata, o Museu das Artes e 
Ofícios, o Museu Mimara, a Universidade e a “Fonte da 
vida” do escultor universal Ivan Mestrovic. Agora na 
cidade alta dominada pela silhueta da Catedral de Santo 
Estêvão, passamos pela Torre do Canhão pelo qual todos 
acertam os relógios ao meio-dia, admiramos as telhas 
coloridas da Igreja de São Marcos, a igreja jesuíta de Sta 
Catarina, o Parlamento Croata e o Portão de Pedra, hoje 
local de devoção religiosa. Jantar em restaurante local. 
Regresso ao aeroporto e embarque com destino a 
Dubrovnik. Chegada e assistência pelo nosso guia privativo 
de língua portuguesa que acompanha a viagem do 
aeroporto de chegada ao aeroporto de partida. Partida 
para Dubrovnik a pérola do Adriático. Alojamento no Grand 
Hotel Park 1 ou similar. 

1 O alojamento no Grand Hotel Park em Dubrovnik poderá efetuar-
se no edifício principal ou nas Villas.

Após o pequeno-almoço buffet, visita do centro histórico desta 
cidade Património da UNESCO, a outrora poderosa 
e aristocrata República de Ragusa, debruçada sobre as águas 
do Adriático. Cada passo é uma surpresa pela beleza ímpar 
das fachadas de pedra branca e telhados de terracota rosa, 
cada rua uma história, cada praça um cartão postal à sua 
espera. O passeio a pé com guia local, leva-nos pela porta 
muralhada à praça da fonte de Onofrio e depois ao Stradun, a 
avenida nobre da cidade, com as suas esplanadas e 
comércio tradicional. Visitamos o Mosteiro dos Franciscanos 
que alberga a mais antiga farmácia da Croácia, e 
finalmente percorremos o pequeno mas animado mercado 
de produtos locais. Partida para a região de Konavle e 
almoço típico em restaurante local. De tarde, visita a um dos 
mais jovens países do mundo, o Montenegro, rival da 
Croácia em beleza natural e monumental. Através de um 
percurso magnífico pelo único fiorde do sul da Europa, com 
um cenário de montanhas debruçadas sobre o mar,

visitamos a cidade medieval de Kotor, classificada como 
Património Mundial da UNESCO. Em hora a determinar 
localmente regresso à Croácia, sempre bordeando as baías e 
passando por típicas e tradicionais aldeias de 
pescadores. Jantar e alojamento.

3º DIA  DUBROVNIK / PASSEIO DE BARCO / DUBROVNIK
Pequeno-almoço buffet. A bordo de um genuíno barco da 
Dalmácia iniciaremos um descontraído passeio de barco (se as 
condições climatéricas forem favoráveis) que nos leva até ao 
arquipélago das Elaphiti. Após breve paragem na Ilha de 
Kolocep, faremos escala em Lopud, conhecida pelas suas praias 
e águas cálidas, onde temos tempo para um mergulho nas suas 
águas mornas e transparentes e visitar a única vila da Ilha, com 
cerca de 350 habitantes (fato de banho recomendado). De volta 
a bordo, terá lugar o nosso almoço barbecue, de peixe, servido a 
bordo. Regresso a Dubrovnik, e restante tarde livre. Jantar 
e alojamento no hotel.

  
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída em direção a norte, 
primeiro por uma estrada panorâmica bordeando o mar 
Adriático, e depois atravessando a região montanhosa de 
Biokovo até à Dalmácia Central onde visitamos a histórica 
localidade de Trogir, Património Mundial da Humanidade 
e autêntico museu ao ar livre. Após o almoço num 
típico restaurante desta original localidade, passeio 
a pé acompanhados de guia local, para admirar a 
presença de todas as civilizações que por aqui 
passaram: gregos, Romanos, Mongóis, Magiares, 
Venezianos e Turcos. De seguida, partimos para a 
industrial e cosmopolita cidade croata de Split, a segunda 
maior da Croácia. Início da visita a pé, com guia local, do centro 
histórico integrado no Palácio de Diocleciano do séc. III, 
Património da UNESCO. Durante 1700 anos, a residência 
do imperador romano foi transformada intramuros num 
casario surpreendente de ruas e vielas onde lojas, bares e 
até hotéis espreitam em cada esquina. No pátio interior de 
Peristil, entre colunas e esfinges egípcias a sensação 
de estarmos num museu a céu aberto é total, e o percurso 
entre as portas da cidade, a do Ouro e a de Ferro 
transporta-nos até a Riva, o passeio marítimo, onde sentados 
numa esplanada podemos apreciar a valsa dos ferries e seus 
passageiros a entrar no porto. Alojamento e jantar no 
Hotel Atrium  ou similar.

sensação de estarmos num museu a céu aberto é total, e o 

ENCANTOS DA CROÁCIA E ESLOVÉNIA

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário ZAGREB • DUBROVNIK • MONTENEGRO • PASSEIO DE BARCO • SPLIT • TROGIR •  LJUBLJANA • BLED • PARQUE NATURAL DE PLITVICE JEZERA 

JUNHO 10 27

SETEMBRO 19

8 DIAS 13 REFEIÇÕES
11 VISITAS +6 P.A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVIDUAL CRIANÇA
10Jun* € 1.595 € 1.995 € 1.295
27Jun + 19Set € 1.535 € 1.825 € 1.195

DUBROVNIK LJUBLJANA

• Passagem aérea em classe económica, em voos regulares 
Croatia Airlines de Lisboa, com direito ao transporte de 1 peça 
de bagagem por pessoa até 23kg; 

• Assistência nas formalidades de embarque; 
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o 

itinerário; 
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, 

desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no 
destino; 

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares; 
• Todos os pequenos-almoços buffet; 
• Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não 

incluídas); 
• Guias locais em Parque Natural Plitvice Jezera, Dubrovnik, Split,

Trogir, Ljubljana e Zagreb; 
• Restantes visitas orientadas pelo guia privativo em: Montenegro, 

passeio de barco na costa adriática e Bled; 
• Entradas: Mosteiro dos Franciscanos (Dubrovnik), Palácio de 

Diocleciano (Split) e Parque Natural de Plitvice Jezera; 
• Passeio de barco pela costa adriática de Dubrovnik (realização 

sujeita às condições climatéricas); 
• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis, exceto em Dubrovnik 

que tem serviço de entrada e de saída (1 peça de bagagem por 
pessoa); 

• Seguro Multiviagens – capital €30,000*; 
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA; 
• Taxas de aviação - € 125 (saída de Lisboa). 

*Seguros complementares, pág. 82

DATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS 

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 125 (saída de Lisboa). Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. Preço da 
criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos. 

*Na data 10Jun os preços indicados incluem taxas de aviação de € 115 (saída de Lisboa).

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA

0 itinerário será realizado de forma diferente  
Consulte o nosso website em www.nortravel.pt para saber mais 
informações.

4º DIA   DUBROVNIK / TROGIR / SPLIT

  5º DIA   SPLIT / LJUBLJANA
Pequeno-almoço buffet. Partida para as montanhas de Gorski 
Kotar na Croácia Central onde as paisagens agrícolas alternam 
com os densos bosques de faias e carvalhos, numa exuberância 
de verde sem fim. Após a entrada na Eslovénia almoço 
em restaurante local. Continuação da viagem para 
Ljubljana. Chegada e visita panorâmica a pé, com guia local, 
ao centro histórico. Percorrendo as margens do rio desde 
as praças Preseren à do Congresso, passamos pelas 3 pontes, o 
mercado, a Catedral de S. Nicolau com as suas famosas portas 
em bronze, a Biblioteca Nacional obra-prima do arquiteto Plecnik. 
Alojamento e jantar no Grand Hotel Union  ou similar. 

  6º DIA  LJUBLJANA / BLED / ZAGREB
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para a plácida 
Bled. Encostada aos Alpes Italianos, é das mais conhecidas 
estâncias e férias da Eslovénia sendo apreciada pela sua 
beleza bucólica e pelas suas termas. O almoço será servido no 
mais antigo castelo do país, datado de 1004, de onde 
desfrutaremos das mais belas vistas de toda a região circundante. 
Partida para a Croácia e sua capital e principal polo industrial e 
cultural deste jovem país. Chegada a Zagreb. Jantar e 
alojamento no Hotel Arcotel Allegra ou similar.

7º DIA   ZAGREB / PLITVICE / ZAGREB
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para o 
nordeste profundo, ao encontro de uma das maravilhas naturais 
do mundo, o parque natural de Plitvice Jezera, Património da 
UNESCO. A visita a esta extraordinária reserva ecológica será 
feita em parte a pé, com guia local pelos trilhos expressamente 
concebidos para usufruir da natureza no seu esplendor. Na outra 
parte incluímos o barco, um dos transportes exclusivos do parque. 
Deixamos agora o interior montanhoso, para atravessar os 
vales de terra farta, pastos e florestas sem fim. Depois é a vez do 
maciço montanhoso do Velebit nos Alpes Dináricos, desfilando à 
nossa frente cenários de uma beleza rude, montanhas 
cársicas entrecortadas por desfiladeiros esculpidos pela 
mãe natureza. Almoço em restaurante local. Regresso a 
Zagreb. Jantar e alojamento no hotel.

8º DIA   ZAGREB / LISBOA
Em horário a combinar, partida para o aeroporto. Formalidades de 
embarque e saída em voo regular da Croatia Airlines com destino 
a Lisboa. Chegada ao aeroporto de destino. 
(Devido ao horário do voo não haverá pequeno almoço no hotel, poderá 
haver uma “snack box”, informação a reconfirmar). FIM DA VIAGEM

 2º DIA  DUBROVNIK / MONTENEGRO / DUBROVNIK

www.nortravel.pt
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AS 4 CAPITAIS DA 
EUROPA CENTRAL

BUDAPESTE

BRATISLAVAVIENA

PRAGA

PRAGA   BUDAPESTE   VIENA 
3 2 2

VIENA   BUDAPESTE   PRAGA 
2 2 3

CIRCUITO CLÁSSICO

CIRCUITO TI

 1º DIA  LISBOA OU PORTO / PRAGA 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida para 
formalidades de embarque. Partida em voo regular da TAP 
Portugal com destino a Praga. Chegada e assistência pelo 
nosso guia privativo de língua portuguesa que acompanha 
a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida. 
Transporte ao Hotel Pentahotel Praga ****, ou similar. 
Jantar e alojamento no hotel. 

 2º DIA  PRAGA 
Pequeno-almoço buffet. Visita panorâmica, com guia local, da 
“Cidade das Cem Torres”, uma das mais bem conservadas da 
Europa. A visita, quase toda a pé, terá início no muito venerado 
Menino Jesus de Praga. Prosseguimos pela célebre Ponte Carlos, 
autêntica galeria ao ar livre e que evoca a figu a do mais dileto 
filho da cidade, o Imperador Carlos IV. Finda a travessia do rio 
Moldava, entramos na Cidade Velha que percorremos pelas suas 
encantadoras praças e ruelas, terminando o passeio guiado 
na mais famosa praça da cidade, a Praça Velha, com o relógio 
astronómico, seu ex-líbris. Almoço incluído em restaurante no 
centro da cidade. Restante tempo livre para visitas de gosto 
pessoal. À noite, propomos opcionalmente programa com jantar 
seguido de espetáculo típico de Teatro Negro. Alojamento.

 3º DIA  PRAGA 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Dia inteiramente livre para 
visitas, compras ou simplesmente passear pelas ruas e praças 

• Passagem aérea em classe económica, em voos regulares TAP
Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça 
de bagagem por pessoa até 23kg; 

• Assistência nas formalidades de embarque; 
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o

itinerário; 
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa,

desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no
destino; 

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares; 
• Todos os pequenos-almoços buffet; 
• Refeições indicadas no itinerário – 6 refeições (bebidas não

CIRCUITO CLÁSSICO

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVOPARTIDAS GARANTIDAS nas datas assinaladas

ABRIL 30 AGOSTO 6 20

MAIO 14 28 SETEMBRO 3 17 

JUNHO 25 OUTUBRO 1 15

JULHO 9 23 

8 DIAS 6 REFEIÇÕES
4 VISITAS +7 P. A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.   CRIANÇA

Todas as datas € 1.150 € 1.490 € 750

PRAGA • BRATISLAVA • BUDAPESTE •  VIENA 

do autêntico museu que é a cidade de Praga. Para este dia 
sugerimos excursão opcional, à maior e mais famosa cidade 
balnear da República Checa, Karlovy Vary que, pela beleza 
natural do local que ocupa e qualidade terapêutica das suas 
águas, foi escolhida pela alta nobreza da Europa e elites de todo 
o mundo como ponto de encontro social. Alojamento no hotel.

 4º DIA  PRAGA / BRATISLAVA / BUDAPESTE
Após pequeno-almoço buffet, partida para a República da 
Eslováquia. Chegada a Bratislava, sua capital, que a partir 
do rio Danúbio, se ergueu como a principal porta de entrada 
dos Cárpatos. O centro histórico dominado pelas cores rosa e 
pastel dos edifícios barrocos, convida-nos à sua descoberta, 
acompanhados pelo nosso guia local. Almoço em restaurante 
local. Em hora a combinar, partida para a Hungria. Chegada 
a Budapeste e alojamento em hotel de 4* da cadeia hoteleira 
Accor ou similar.  Ao fim da tarde propomos um passeio de barco 
no Danúbio com jantar a bordo (facultativo). 

 5º DIA  BUDAPESTE 
Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, visita panorâmica, 
da cidade “Princesa do Danúbio”. Destaque para o Bastião 
dos Pescadores, a Praça dos Heróis, a Igreja do Rei Matias 
(interior), o Parlamento, entre outros. Almoço em restaurante 
local. Restante tempo livre para atividades de gosto pessoal. 
Propomos visita opcional com subida ao Monte São Geraldo, 
de onde apreciamos a mais bela e abrangente panorâmica 
da cidade de Budapeste iluminada, travessia das românticas 
pontes sobre o Danúbio e jantar típico em restaurante local 
acompanhado de música. Alojamento.

PRAGA BUDAPESTE

 6º DIA  BUDAPESTE / VIENA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Manhã livre para programas 
facultativos, visitas de gosto pessoal ou compras. Para melhor 
aproveitamento do tempo propomos, programa cultural 
opcional com guia local, visitando o interior do Parlamento. Em 
hora a combinar, partida para a Áustria. Chegada a Viena para 
jantar e alojamento no Hotel Arcotel Kaiserwasser ****, 
ou similar.

 7º DIA  VIENA 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partindo da Praça Albertina e 
da Ópera, faremos uma visita panorâmica a pé com guia local, 
passando pelos edifícios e praças que constituem o imponente 
conjunto do Hofburgo, Palácio residência de Inverno da família 
imperial, até à Praça dos Heróis e aos Museus de História de Arte 
e de Ciências Naturais. Prosseguimos a visita em autocarro pela 
avenida monumental Ringstrasse, passando pelo Parlamento, 
Câmara Municipal e Igreja Votiva. Paramos para apreciar o 
colorido da curiosa obra arquitetónica de Hundertwasser. 
De seguida, subiremos ao Palácio Belvedere para apreciar a 
vista dos seus jardins e prosseguimos para a Karlzplatz, com 
a famosa Igreja de São Carlo Borromeo, o mais importante 
monumento barroco da cidade. Almoço em restaurante local. 
Restante tempo livre para visitas de gosto pessoal. Alojamento 
no hotel. À noite, possibilidade de efetuar programa facultativo 
com espetáculo “Viena by night – a magia da música”.

 8º DIA  VIENA / LISBOA OU PORTO 
Pequeno-almoço no hotel. Em horário a combinar, partida para 
o aeroporto. Formalidades de embarque e saída em voo regular 
da TAP Portugal com destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao
aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

incluídas); 
• Guias locais selecionados nas visitas de Praga, Bratislava e

Viena; 
• Visita orientada pelo nosso guia privativo em: Budapeste; 
• Visitas e entradas conforme itinerário; 
• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de bagagem 

por pessoa); 
• Seguro Multiviagens – capital €30,000*; 
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA; 
• Taxas de aviação - € 150 (saída de Lisboa).
*Seguros complementares, pág. 82

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 150 (saída de Lisboa). Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. 
Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos. (mínimo 18 participantes nas partidas não garantidas)

Taxas de aviação saída do Porto € 50

DATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS 

SUPLEMENTOS

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA
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 1º DIA  LISBOA OU PORTO / VIENA
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida para 
formalidades de embarque. Partida em voo regular da TAP 
Portugal com destino a Budapeste. Chegada e assistência pelo 
nosso guia privativo de língua portuguesa que acompanha a 
viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida. 
Transporte ao Hotel Arcotel Kaiserwasser ****, ou similar, 
jantar e alojamento.

 2º DIA  VIENA 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partindo da Praça Albertina e 
da Ópera, faremos uma visita panorâmica a pé com guia local, 
passando pelos edifícios e praças que constituem o imponente 
conjunto do Hofburgo, Palácio residência de Inverno da família 
imperial, até a Praça dos Heróis e aos Museus de História de Arte 
e de Ciências Naturais. Prosseguimos a visita em autocarro pela 
avenida monumental Ringstrasse, passando pelo Parlamento, 
Câmara Municipal e Igreja Votiva. Paramos para apreciar o 
colorido da curiosa obra arquitetónica de Hundertwasser. De 
seguida, subiremos ao Palácio Belvedere para apreciar a vista 
dos seus jardins e prosseguimos para a Karlzplatz, com a famosa 
Igreja de São Carlo Borromeo, o mais importante monumento 
barroco da cidade. Almoço em restaurante local. Restante tempo 
livre para visitas de gosto pessoal. Jantar e alojamento no hotel.

 3º DIA  VIENA / BUDAPESTE
Pequeno-almoço buffet no hotel e partida para Budapeste. 
À chegada, almoço em restaurante local. De tarde, visita 
panorâmica, da cidade “Princesa do Danúbio”. Da visita 
merecem destaque o Bastião dos Pescadores, a Praça dos 
Heróis, a Igreja do Rei Matias (interior), o Parlamento, entre 
outros. Restante tempo livre para atividades de gosto pessoal. 
Jantar típico em restaurante local acompanhado de música. 
Alojamento em hotel de 4* da cadeia hoteleira Accor ou similar.

 4º DIA  BUDAPESTE
Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, visita ao interior 
do Parlamento. Almoço em restaurante local. Ao final da tarde, 
fazemos um passeio de barco no Danúbio com jantar a bordo. 
Alojamento no hotel.

 5º DIA  BUDAPESTE / BRATISLAVA / PRAGA
Após pequeno-almoço buffet, partida para a República da 
Eslováquia. Chegada a Bratislava, sua capital, que a partir 
do rio Danúbio, se ergueu como a principal porta de entrada 
dos Cárpatos. O centro histórico dominado pelas cores rosa e 
pastel dos edifícios barrocos, convida-nos à sua descoberta, 
acompanhados pelo nosso guia local. Almoço em restaurante 
local. Em hora a combinar, partida para a Républica Checa. 
Chegada a Praga para jantar e alojamento no Hotel Pentahotel 
Praga ****, ou similar.

 6º DIA  PRAGA 
Pequeno-almoço buffet. Visita panorâmica, com guia local, da 

AS 4 CAPITAIS DA EUROPA CENTRAL

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário VIENA • BUDAPESTE • PASSEIO NO DANÚBIO • BRATISLAVA • PRAGA • KARLOVY VARY 

• Passagem aérea em classe económica, em voos regulares 
TAP Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte 
de 1 peça de bagagem por pessoa até 23kg; 

• Assistência nas formalidades de embarque; 
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o 

itinerário; 
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, 

desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no 
destino; 

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares; 
• Todos os pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não 

incluídas); 
• Guias locais selecionados nas visitas de Viena, Bratislava e 

Praga; 

MARÇO 20 27 JULHO 2 16 30

ABRIL 23 AGOSTO 13 27 

MAIO 7 21 SETEMBRO 10 24 

JUNHO 4 11 18 OUTUBRO 8 22 

8 DIAS 13 REFEIÇÕES
9 VISITAS +7 P. A. BUFFET

BRATISLAVA VIENA

“Cidade das Cem Torres”, uma das mais bem conservadas da 
Europa. A visita, quase toda a pé, terá início no bairro do Castelo, 
prosseguindo com o muito venerado Menino Jesus de Praga. 
Prosseguimos pela célebre Ponte Carlos, autêntica galeria ao 
ar livre e que evoca a figu a do mais dileto filho da cidade, o 
Imperador Carlos IV. Finda a travessia do rio Moldava, entramos 
na Cidade Velha que percorremos pelas suas encantadoras 
praças e ruelas, terminando o passeio guiado na mais famosa 
praça da cidade, a Praça Velha, com o relógio astronómico, 
seu ex-libris. Almoço em restaurante local. Restante tempo 
livre para visitas a gosto pessoal. À noite, jantar seguido de 
espetáculo típico de Teatro Negro. Alojamento.

 7º DIA  PRAGA / KARLOVY VARY / PRAGA 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para a maior e mais 
famosa cidade balnear da República Checa, Karlovy Vary que, 
pela beleza natural do local que ocupa e qualidade terapêutica 
das suas águas, foi escolhida pela alta nobreza da Europa e 
elites de todo o mundo como ponto de encontro social. Almoço 
em restaurante local. Em hora a combinar, regresso a Praga. 
Jantar e alojamento no hotel.

 8º DIA  PRAGA / LISBOA OU PORTO 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em horário a combinar, 
partida para o aeroporto. Formalidades de embarque e saída 
em voo regular da TAP Portugal com destino a Lisboa ou Porto. 
Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

• Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo 
em: Budapeste, jantar típico acompanhado de música, 
Parlamento de Budapeste, passeio de barco com jantar no 
Danúbio, Teatro Negro e Karlovy Vary; 

• Visitas e entradas conforme itinerário; 
• Passeio de barco no Danúbio, em Budapeste; 
• Espetáculo típico de Teatro Negro, em Praga; 
• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de bagagem 

por pessoa); 
• Seguro Multiviagens – capital €30,000*; 
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA; 
• Taxas de aviação - € 150 (saída de Lisboa).
*Seguros complementares, pág. 82

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 150 (saída de Lisboa). Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração.  
Preço da criança (2-11anos), compartilhando o quarto com dois adultos. (mínimo 18 participantes nas partidas não garantidas).

Nas datas sublinhadas o itinerário realiza-se no sentido inverso, 
garantindo integralmente todos os serviços e visitas programadas. 
Para mais informações consulte www.nortravel.pt
Na partida de 16Jul o jantar do 2º dia será em restaurante local.

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.   CRIANÇA

Mar € 1.395 € 1.745 € 995

Restantes datas de partida € 1.490 € 1.790 € 1.050

Taxas de aviação saída do Porto € 50

DATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS 

SUPLEMENTOS

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA
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BUDAPESTE

BRATISLAVAVIENA

PRAGA

DRESDEN

BERLIM
POTSDAM

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

 1º DIA  LISBOA OU PORTO / VIENA 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida para 
formalidades de embarque. Partida em voo regular da TAP 
Portugal com destino a Viena. Assistência à chegada pelo guia 
privativo de língua portuguesa que acompanha a viagem do 
aeroporto de chegada ao aeroporto de partida. Transporte ao 
Hotel Kaiserwasser **** ou similar. Jantar e alojamento. 

 2º DIA  VIENA 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partindo da Praça Albertina e 
da Ópera, faremos uma visita panorâmica a pé com guia local, 
passando pelos edifícios e praças que constituem o imponente 
conjunto do Hofburgo, Palácio residência de Inverno da família 
imperial, até à Praça dos Heróis e aos Museus de História de Arte 
e de Ciências Naturais. Continuamos a visita em autocarro pela 
avenida monumental Ringstrasse, passando pelo Parlamento, 
Câmara Municipal e Igreja Votiva. Paramos para apreciar o 
colorido da curiosa obra arquitetónica de Hundertwasser. De 
seguida, subimos ao Palácio Belvedere para apreciar a vista 
dos seus jardins e continuamos para a Karlzplatz, com a famosa 
Igreja de São Carlo Borromeo, o mais importante monumento 
barroco da cidade. Almoço em restaurante local. Restante tempo 
livre para visitas de gosto pessoal. Jantar e alojamento no hotel. 

 3º DIA  VIENA / BUDAPESTE
Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, partida para 
Budapeste. Chegada e almoço a bordo de um barco privado, 
navegando no rio Danúbio emoldurado por um riquíssimo 

património arquitetónico de ambos os lados do rio. Depois de 
almoço, visita panorâmica, da cidade “Princesa do Danúbio”. Da 
visita merecem destaque o Bastião dos Pescadores, a Praça dos 
Heróis, a Igreja do Rei Matias (interior), o Parlamento, entre outros. 
Jantar num dos bons restaurantes da cidade acompanhado 
de música ambiente a cargo de uma típica orquestra cigana. 
Alojamento no Hotel Mercure Korona **** ou similar. 

 4º DIA  BUDAPESTE / BRATISLAVA / PRAGA 
Após pequeno-almoço buffet, partida para a República da 
Eslováquia. Chegada a Bratislava, sua capital, que a partir 
do rio Danúbio, se ergueu como a principal porta de entrada 
dos Cárpatos. O centro histórico dominado pelas cores rosa e 
pastel dos edifícios barrocos, convida-nos à sua descoberta, 
acompanhados pelo nosso guia local. Almoço em restaurante 
local. Em hora a combinar partida para a República Checa. 
Chegada a Praga. Jantar e alojamento no Hotel Pentahotel 
Prague **** ou similar. 

 5º DIA  PRAGA 
Pequeno-almoço buffet. Visita panorâmica, com guia local, 
da “Cidade das Cem Torres”, uma das melhores conservadas 
da Europa. A visita, quase toda a pé, tem início no bairro do 
Castelo, continuando-se com o muito venerado Menino Jesus 
de Praga. Continuamos pela célebre Ponte Carlos, autêntica 
galeria ao ar livre e que evoca a figu a do mais dileto filho da 
cidade, o Imperador Carlos IV. Finda a travessia do rio Moldava, 
entramos na Cidade Velha que percorremos pelas suas 
encantadoras praças e ruelas, terminando o passeio guiado 
na mais famosa praça da cidade, a Praça Velha, com o relógio 
astronómico, seu ex-líbris. Almoço em restaurante local. Tarde 
livre para atividades a gosto pessoal. À noite, jantar seguido de 
espetáculo típico de Teatro Negro. Alojamento. 

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário VIENA • BUDAPESTE • PASSEIO NO DANÚBIO • BRATISLAVA • PRAGA • DRESDEN • BERLIM • POTSDAM

JULHO 17 24 31

AGOSTO 7 14

8 DIAS 13 REFEIÇÕES
11 VISITAS +7 P. A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.   CRIANÇA
Todas as datas de partida € 1.535 € 1.935 € 1.095

 6º DIA  PRAGA / DRESDEN / BERLIM 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para Dresden. 
Almoço em restaurante local. Visita panorâmica à famosa 
e culturalmente rica “Florença do Elba” da qual se destaca o 
passeio a pé pelas margens deste rio e através do rico conjunto 
monumental, nomeadamente, o extraordinário conjunto 
barroco Zwinger (ex-libris da cidade), a Ópera Semper, a antiga 
Catedral Católica e, num muro do Castelo, o impressionante 
painel de mosaicos de porcelana de Meissen “a Procissão dos 
Duques”, bem como o restante património histórico recuperado 
após o raide aéreo da noite de 13 para 14 de Fevereiro de 1945, 
no qual terão morrido mais de 100.000 pessoas. Continuação 
para Berlim. Chegada, jantar e alojamento no Hotel Leonardo 
Royal Berlim **** ou similar. 

 7º DIA  BERLIM / POTSDAM / BERLIM 
Pequeno-almoço buffet. De manhã, com o nosso guia local, 
damos início à visita panorâmica da capital da República 
Federal da Alemanha, símbolo da Guerra Fria que, até 1989 
ficou dividida pelo muro “da vergonha” entre a parte dominada 
pela URSS, a leste, e a pertencente à RFA, a oeste. Destaque 
para a movimentada avenida Kurfurstendam, o Reichstag, 
a Porta de Brandenburgo, a zona monumental da avenida 
Unter den Linden, a Alexanderplatz e o quarteirão Tiergarten. 
Almoço em restaurante local. De tarde, visita com guia local 
a Potsdam e ao sumptuoso Neues Palais e Jardins de Sans 
Souci. Regresso a Berlim. Jantar e alojamento no hotel. 

 8º DIA  BERLIM / LISBOA OU PORTO 
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar transporte ao 
aeroporto para formalidades de embarque. Partida em voo 
regular TAP Portugal com destino a Lisboa ou Porto. FIM DA 
VIAGEM

• Passagem aérea em classe económica em voos regulares 
TAP Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte 
de 1 peça de bagagem por pessoa até 23 kg; 

• Assistência nas formalidades de embarque; 
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o 

itinerário; 
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa 

desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no 
destino; 

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares; 
•  Todos os pequenos-almoços buffet; 
• Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não 

incluídas); 

• Guias locais selecionados nas visitas de Viena, Bratislava, 
Praga, Berlim e Potsdam; 

• Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo: 
Budapeste, visita à Igreja do rei Matias, passeio de barco no 
rio Danúbio, visita ao Menino Jesus de Praga e Dresden; 

• Visitas e entradas conforme programa; 
• Espetáculo típico de Teatro Negro, em Praga; 
• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de bagagem 

por pessoa); 
• Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*; 
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA; 
• Taxas de aviação - € 145 (saída de Lisboa).
*Seguros complementares, pág. 82

BERLIM VIENA

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 145 (saída de Lisboa). Preço da criança (2-11anos), compartilhando o quarto com dois 
adultos. Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. 

PÉROLAS DA 
EUROPA CENTRAL

VIENA    BUDAPESTE    PRAGA  BERLIM    

2 1 2 2

Taxas de aviação saída do Porto € 40

DATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS 

SUPLEMENTOS

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA

Nas datas sublinhadas, o itinerário realiza-se no sentido inverso 
garantindo integralmente todos os serviços e visitas programadas. 
Consulte itinerário detalhado em www.nortravel.pt
Na partida de 24Jul o alojamento será no Hotel Novotel Budapest 
Centrum **** ou similar. Na partida de 14Ago o alojamento em 
Budapeste será no Hotel Novotel Budapest Danube **** ou similar.

PARTIDAS GARANTIDAS
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AUSCHWITZ

SANTUÁRIO DE 
CZESTOCHOWA

VARSÓVIA

CRACÓVIA
WIELICZKA

WROCLAW

TORÚN

MALBORK
SOPOT 
GDANSK

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

 1º DIA  LISBOA OU PORTO / VARSÓVIA 
Comparência no respetivo aeroporto 120 minutos antes da 
hora da partida. Formalidades de embarque e saída em voo 
regular da TAP Portugal, com destino a Varsóvia. Chegada 
e desembarque assistido pelo guia privativo, de língua 
portuguesa, que acompanha a viagem desde o aeroporto de 
chegada ao aeroporto de partida. Varsóvia, a capital polaca, 
que antes de ter sido destruída pelos bombardeamentos, no 
decorrer da Segunda Guerra Mundial, já era uma importante 
cidade europeia, com uma intensa vida cosmopolita. Reerguida 
sobre os escombros, mal a paz regressou, tem vindo ao longo 
dos anos a adquirir a imponência de outrora, espraiando-se ao 
longo das duas margens do rio Vístula. Jantar e alojamento no 
Hotel Radisson BLU *****, ou similar. 

 2º DIA  VARSÓVIA / SANTUÁRIO DE CZESTOCHOWA / 
AUSCHWITZ / CRACÓVIA 
Pequeno-almoço buffet. Partida para Czestochowa, o maior 
centro de peregrinações deste país profundamente católico, 
onde visitamos o Mosteiro de Jasna Gorá, um dos mais 
famosos santuários marianos da Europa, que encerra a 
imagem de Nossa Senhora, conhecida como a Virgem Negra, 
venerada como a “Rainha da Polónia” e que viria a tornar-
se o símbolo do país. Almoço em restaurante local. Após o 
almoço seguimos em direção a Auschwitz. Visita ao Campo de 
Concentração de Auschwitz, tenebroso documento da história, 
onde, de uma forma minuciosamente programada, milhões 
de seres humanos foram exterminados. Em hora a combinar 
saída em direção a Cracóvia, uma das maiores cidades do país, 
classificada Património da Humanidade pela UNESCO. Jantar 
e alojamento no Hotel Park Inn ****, ou similar. 

 3º DIA  CRACÓVIA 
Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, visita às Minas 
de Sal de Wieliczka também classificadas pela UNESCO como 
Património da Humanidade, autêntica cidade subterrânea 
feita de sal. Almoço em restaurante local. De tarde, o nosso 
guia privativo orienta a visita desta histórica cidade (grande 
parte da visita é feita a pé), Património da Humanidade, 
nomeadamente: o bairro onde foi filmado grande parte do 
filme “A Lista de Schindler “, o Monte Wavel com o Castelo 
Real e visita ao interior da Catedral onde foi bispo Carol Woitila, 
Papa João Paulo II, a Praça do Mercado com as suas inúmeras 
esplanadas e floristas, o velho mercado com grande variedade 
de artesanato e a Igreja de Santa Maria. À noite, jantar num 
restaurante judeu com música típica. Alojamento. 

 4º DIA  CRACÓVIA / WROCLAW 
Pequeno-almoço buffet. Em hora a indicar localmente partida 
para Wroclaw. Chegada e almoço em restaurante local. 
De tarde visita da capital da baixa Silésia, uma das mais 
prósperas cidades da Polónia. O namoro entre rio Oder e as 
suas margens só podia dar uma descendência perfeita: a 
cidade de Wroclaw. O percurso a pé, desde o bairro Ostrow 
Tumski até à praça do Mercado, leva-nos por uma viagem onde 
se cruzam as influências da Boémia, da corte Austríaca, e da 
sociedade alemã. Jantar e alojamento no Hotel Radisson BLU 
*****, ou similar.

 5º DIA  WROCLAW / TORÚN
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para Torún, uma das 
cidades mais antigas e mais bonitas da Polónia, cidade natal 
de Nicolau Copérnico, famoso astrónomo Polaco. Chegada e 
almoço em restaurante local. Após o almoço, visita panorâmica 
da cidade, incluindo a zona antiga - classificada Património 
da Humanidade pela UNESCO. Alojamento e jantar no Hotel 
Mercure Torún ****, ou similar. 

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

VARSÓVIA • SANTUÁRIO DE CZESTOCHOWA • AUSCHWITZ • CRACÓVIA • WIELICZKA • WROCLAW • TORÚN • MALBORK • CASTELO DA ORDEM TEUTÓNICA DE 
MALBORK • SOPOT • GDANSK

JULHO 16 30

AGOSTO 20

8 DIAS 13 REFEIÇÕES
12 VISITAS +7 P. A. BUFFET

 6º DIA  TORÚN / MALBORK / SOPOT / GDANSK
Após o pequeno-almoço buffet no hotel, partida em direção 
ao norte, para Malbork. Chegada e visita, com guia local, ao 
maior castelo Teutónico da Europa. Classificado Património 
da Humanidade pela UNESCO, o castelo gótico de Malbork foi, 
durante 150 anos, sede da Ordem dos Cavaleiros Teutónicos. 
Almoço em restaurante local. De tarde, partida para Sopot, a mais 
conhecida estância balnear da Polónia. Passeio a pé pelo extenso 
pontão de madeira. De seguida, continuação para Gdansk, nas 
margens do mar Báltico. Chegada e alojamento no Hotel Mercure 
Old Town Gdansk ****, ou similar. Jantar incluído.

 7º DIA  GDANSK / VARSÓVIA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para visita da cidade de 
Gdansk, cidade-ícone da revolução liderada por Lech Walesa 
do Solidarnosc, o primeiro sindicato independente do bloco 
soviético. Percorrer as suas ruas estreitas e empedradas é 
um regresso a um passado de prosperidade associado à liga 
hanseática, que nos séculos XIV e XV pôs Gdansk no epicentro 
do comércio europeu. Almoço em restaurante local. De tarde, 
partida para Varsóvia. Chegada e alojamento no Hotel 
Radisson BLU *****, ou similar. Jantar incluído. Após 
o jantar assistimos a um recital de piano – Chopin - num dos 
palácios históricos de Varsóvia. 

 8º DIA  VARSÓVIA / LISBOA OU PORTO 
Após o pequeno-almoço buffet, visita da capital da Polónia, 
com guia local. Do nosso itinerário, consta um pequeno passeio 
a pé na Praça da Cidade Velha, totalmente construída após a 
II Grande Guerra e incluída na lista do Património Mundial da 
UNESCO, a gótica catedral de São João, o antigo Gueto Judeu 
com o Memorial às vítimas do nazismo e a Praça Umschlag. 
Em hora a combinar partida para o aeroporto. Formalidades 
de embarque. Partida em voo regular da TAP Portugal com 
destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao aeroporto de destino. 
FIM DA VIAGEM

• Passagem aérea em classe económica em voos regulares 
TAP Portugal, de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte 
de 1 peça de bagagem até 23 kgs; 

• Assistência nas formalidades de embarque; 
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o 

itinerário; 
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, 

desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no 
destino; 

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares; 
• Todos os pequenos-almoços buffet; 
• Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não 

incluídas);

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 130 (saída de Lisboa). Preço da criança (2-11anos), compartilhando o quarto com dois 
adultos. Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. 

WIELICZKA WROCLAW

PARTIDAS GARANTIDAS

• Guias locais selecionados em Auschwitz, Minas de Sal de 
Wieliczka, Wroclaw, Malbork, Gdansk e Varsóvia; 

• Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo: 
Czestochowa, Cracóvia – visita de cidade, jantar em 
restaurante típico judeu, Torún, Sopot e Varsóvia – recital 
de piano com 1 copo de espumante por pessoa;

• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 bagagem por 
pessoa); 

• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*; 
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 130 (saída de Lisboa).
*Seguros complementares, pág 82

Taxas de aviação saída do Porto € 45

DATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS 

SUPLEMENTOS

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA

POLÓNIA 
FÉ E PATRIMÓNIO

VARSÓVIA    CRACÓVIA    WROCLAW   TORÚN     GDANSK    VARSÓVIA     

1 2 1 1 1 1

Na data sublinhada o itinerário realiza-se no sentido inverso, 
garantindo integralmente todos os serviços e visitas programados. 
Consulte itinerário detalhado em www.nortravel.pt

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.   CRIANÇA
Todas as datas de partida € 1.490 € 1.790 € 1.185
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AUSCHWITZ

SANTUÁRIO DE 
CZESTOCHOWA

VARSÓVIA

DRESDEN

WROCLAW

BERLIM

CRACÓVIA

 1º DIA  LISBOA OU PORTO / VARSÓVIA 
Comparência no respetivo aeroporto 120 minutos antes da 
hora da partida. Formalidades de embarque e saída em voo 
regular da TAP Portugal, com destino a Varsóvia. Chegada 
e desembarque assistido pelo guia privativo, de língua 
portuguesa, que acompanha a viagem desde o aeroporto de 
chegada ao aeroporto de partida. Varsóvia, a capital polaca, 
que antes de ter sido destruída pelos bombardeamentos, no 
decorrer da Segunda Guerra Mundial, já era uma importante 
cidade europeia, com uma intensa vida cosmopolita. Reerguida 
sobre os escombros, mal a paz regressou, tem vindo ao longo 
dos anos, a adquirir a imponência de outrora, espraiando-se ao 
longo das duas margens do rio Vístula. Jantar e alojamento no 
Hotel Radisson BLU ***** ou similar. 

 2º DIA  VARSÓVIA 
Após o pequeno-almoço buffet, visita da capital da Polónia, 
com guia local. Do nosso itinerário, consta um pequeno passeio 
a pé na Praça da Cidade Velha, totalmente construída após a 
II Grande Guerra e incluída na lista do Património Mundial da 
UNESCO, a gótica catedral de São João, o antigo Gueto Judeu 
com o Memorial às vítimas do nazismo e a Praça Umschlag. 
Almoço em restaurante local. De tarde, visita ao Palácio Real, 
que serviu de residência aos reis polacos e alberga hoje um 
interessante museu. À noite jantar típico, com dança e música 
polacas. Alojamento. 

 3º DIA  VARSÓVIA / SANTUÁRIO DE CZESTOCHOWA / 
AUSCHWITZ / CRACÓVIA 
Pequeno-almoço buffet. Partida para Czestochowa, o maior 
centro de peregrinações deste país profundamente católico, 

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVOPARTIDAS GARANTIDAS nas datas assinaladas

VARSÓVIA • SANTUÁRIO DE CZESTOCHOWA • AUSCHWITZ • CRACÓVIA • WIELICZKA • WROCLAW • DRESDEN • BERLIM • POTSDAM

ABRIL 30

JUNHO 4 11

JULHO 2 9

AGOSTO 6 13 27

SETEMBRO 3

8 DIAS 13 REFEIÇÕES
12 VISITAS +7 P. A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.   CRIANÇA

Todas as datas de partida € 1.565 € 1.895 € 1.135

onde visitamos o Mosteiro de Jasna Gorá, um dos mais 
famosos santuários marianos da Europa, que encerra a 
imagem de Nossa Senhora, conhecida como a Virgem Negra, 
venerada como a “Rainha da Polónia” e que viria a tornarse 
o símbolo do país. Almoço em restaurante local. Após o 
almoço seguimos em direção a Auschwitz. Visita ao Campo de 
Concentração de Auschwitz, tenebroso documento da história, 
onde, de uma forma minuciosamente programada, milhões 
de seres humanos foram exterminados. Em hora a combinar 
saída em direção a Cracóvia, uma das maiores cidades do país, 
classificada Património da Humanidade pela UNESCO. Jantar 
e alojamento no Hotel Park Inn **** ou similar. 

 4º DIA  CRACÓVIA 
Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, visita às Minas 
de Sal de Wieliczka também classificadas pela UNESCO como 
Património da Humanidade, autêntica cidade subterrânea 
feita de sal. Almoço em restaurante local. De tarde, o nosso 
guia privativo orienta a visita desta histórica cidade (grande 
parte da visita é feita a pé), Património da Humanidade, 
nomeadamente: o bairro onde foi filmado grande parte do 
filme “A Lista de Schindler “, o Monte Wavel com o Castelo 
Real e visita ao interior da Catedral onde foi bispo Carol Woitila, 
Papa João Paulo II, a Praça do Mercado com as suas inúmeras 
esplanadas e floristas, o velho mercado com grande variedade 
de artesanato e a Igreja de Santa Maria. À noite, jantar num 
restaurante judeu com música típica. Alojamento. 

 5º DIA  CRACÓVIA / WROCLAW / DRESDEN 
Pequeno-almoço buffet. De manhã partida para Wroclaw. 
À chegada, visita a esta bela e monumental cidade polaca, 
uma das mais ricas e encantadoras do país. Almoço incluído. 
Em hora a combinar partida para a Alemanha, até à cidade 
de Dresden. Jantar e alojamento no Hotel Maritim Dresden 
****, ou similar.

CRACÓVIA DRESDEN

 6º DIA  DRESDEN / BERLIM
Pequeno-almoço buffet. Visita panorâmica à famosa e 
culturalmente rica “Florença do Elba” da qual se destaca o 
passeio a pé pelas margens deste rio e através do rico conjunto 
monumental, nomeadamente, o extraordinário conjunto 
barroco Zwinger (ícone da cidade), a Ópera Semper, a antiga 
Catedral Católica e, num muro do Castelo, o impressionante 
painel de mosaicos de porcelana de meissen “a Procissão dos 
Duques”, bem como o restante Património histórico recuperado 
após o raide aéreo da noite de 13 para 14 de Fevereiro de 1945, 
no qual terão morrido mais de 100.000 pessoas. Almoço em 
restaurante local. Em hora a combinar partida para Berlim, 
uma das mais atrativas e dinâmicas cidades da Europa. Jantar 
e alojamento no Hotel Leonardo Royal ****, ou similar. 

 7º DIA  BERLIM / POTSDAM / BERLIM 
Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, visita com guia 
local a Potsdam e ao sumptuoso Neues Palais e Jardins de 
Sans Souci. Regresso a Berlim e almoço em restaurante 
local. De tarde, com o nosso guia local, damos início à visita 
panorâmica da capital da República Federal da Alemanha, 
símbolo da Guerra Fria, que até 1989, ficou dividida pelo muro 
“da vergonha” entre a parte dominada pela URSS a leste e a 
pertencente à RFA a oeste. Destaque para a movimentada 
avenida Kurfurstendam, o Reichstag, a Porta de Brandenburgo, 
a zona monumental da avenida Unter den Linden, a 
Alexanderplatz e o quarteirão Tiergarten. Jantar e alojamento 
no hotel. 

 8º DIA  BERLIM / LISBOA OU PORTO 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em horário a combinar 
partida para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida 
em voo regular da TAP Portugal, com destino a Lisboa ou Porto. 
Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

O PREÇO INCLUI
• Passagem aérea em classe económica em voos regulares TAP 

Portugal, de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça 
de bagagem até 23 kgs; 

• Assistência nas formalidades de embarque; 
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o 

itinerário; 
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, 

desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no 
destino; 

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares; 
• Todos os pequenos-almoços buffet; 
• Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não 

incluídas); 

Nas datas sublinhadas o itinerário realiza-se no sentido inverso, 
garantindo integralmente todos os serviços e visitas programadas. 
Para mais informações consulte www.nortravel.pt

Na partida de 30Abr o alojamento em Berlim será no Hotel Leonardo 
Wilmensdorf ***, ou similar. Nas partidas de 27Ago e 3Set o alojamento 
em Berlim será no Hotel Azimut City South *** (a 15km do centro de 
Berlim), ou similar.

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 135 (saída de Lisboa).  Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração.
Preço da criança (2-11anos), compartilhando o quarto com dois adultos. (mínimo 18 participantes nas partidas não garantidas).

POLÓNIA E 
ALEMANHA IMPERIAL

VARSÓVIA   CRACÓVIA   DRESDEN BERLIM 
2 2 1 2

Taxas de aviação saída do Porto € 45

DATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS 

SUPLEMENTOS

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA

• Guias locais selecionados em Varsóvia – meio-dia de visita de 
cidade e Palácio Real; Auschwitz, Minas de Sal de Wieliczka, 
Berlim e Postdam; 

• Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo: Varsóvia – 
jantar típico com dança e música polacas, Czestochowa, Cracóvia 
– visita de cidade, jantar em restaurante típico judeu; Wroclaw e 
Dresden; 

• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 bagagem por pessoa); 
• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*; 
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 135 (saída de Lisboa).

*Seguros complementares, pág. 82

POTSDAM
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ESTADOS 

CATÁLOGO ONLINE 
E RESERVAS
no seu Agente de Viagens

nortravel.ptPUB.

MIAMI E CRUZEIRO ÀS BAHAMAS
Todas as 6ª feiras de maio a dezembro               

MIAMI E CRUZEIRO ÀS CARAÍBAS
Todas as 6ª feiras de 21 maio a 21 outubro

COMBINADOS NOVA IORQUE E MIAMI
9 DIAS / 7 NOITES
Exclusivos na web

CITY BREAKS + MIAMI E ORLANDO (DISNEY)
Exclusivos na web

UNIDOS DA AMÉRICA 

NOVA IORQUE, WASHINGTON E NIAGARA
Todas as 3ª feiras de abril a dezembro
9 DIAS / 7 NOITES
6 VISITAS + 7 PEQUENOS-ALMOÇOS
Possibilidade também de programa com 6 refeições incluídas

ESTADOS UNIDOS E CANADÁ
Todas as 6ª feiras de maio a dezembro
13 DIAS / 11 NOITES
11 VISITAS + 11 PEQUENOS-ALMOÇOS

O MELHOR DO OESTE AMERICANO
AGORA COM 6 REFEIÇÕS INCLUÍDAS
Às 2ª feiras de maio a outubro
11 DIAS / 9 NOITES
4 VISITAS + 9 PEQUENOS-ALMOÇOS + 6 REFEIÇÕES

CIRCUITOS, ESTADIAS, PRAIA E CRUZEIRO
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VIENA
SALZBURGO

CORTINA D’AMPEZZO

INNSBRUCK

MISURINA

MUNIQUE

SALZKAMMERGUT

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

 1º DIA  LISBOA OU PORTO / VIENA 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida para 
formalidades de embarque. Partida em voo regular da TAP 
Portugal com destino a Viena. Chegada e assistência pelo 
nosso guia privativo de língua portuguesa que acompanha 
a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida. 
Transporte ao Hotel Kaiserwasser **** ou similar. 
Jantar e alojamento. 

 2º DIA  VIENA 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partindo da Praça Albertina 
e da Ópera, faremos uma visita panorâmica a pé com guia 
local, passando pelos edifícios e praças que constituem 
o imponente conjunto do Hofburgo, Palácio residência 
de Inverno da família imperial, até à Praça dos Heróis e 
aos Museus de História de Arte e de Ciências Naturais. 
Prosseguimos a visita em autocarro pela avenida monumental 
Ringstrasse, passando pelo Parlamento, Câmara Municipal e 
Igreja Votiva. Paragem para apreciar o colorido da curiosa 
obra arquitetónica de Hundertwasser. Paragem no Palácio 
Belvedere para apreciar dos seus jardins. Continuação e 
chegada a Karlzplatz, com a famosa Igreja de São Carlos, o 
mais importante monumento barroco da cidade. Almoço em 
restaurante local. Tarde livre para visitas de gosto pessoal. 
Ao princípio da noite partida, com guia local, em direção a 
Grinzing, localidade inserida numa zona produtora de vinho 
dos chamados Bosques de Viena onde, numa das históricas 
e típicas tabernas locais participaremos do tradicional 
“euriger”, jantando o menu tradicional. Alojamento no hotel.

 3º DIA  VIENA / SALZKAMMERGUT / SALZBURGO 
Pequeno-almoço buffet no hotel e partida em direção ao 
Salzkammergut, região de lagos, montanhas e aldeias que, 
pela sua incrível beleza, foi escolhida como cenário do filme

“Música no Coração”. Visitaremos St. Wolfgang onde nos 
maravilhamos com as praças e casas de sonho plantadas na 
encantadora margem do lago do mesmo nome. Partiremos 
através das deslumbrantes paisagens tirolesas em direção 
a carismática cidade dos Príncipes Arcebispos e terra Natal 
de Mozart – Salzburgo, com paragem em St. Gilgen para 
almoço em restaurante local. Chegada e visita de Salzburgo 
a pé, com guia local, durante a qual poderemos admirar os 
belos jardins do Palácio Mirabel, as margens do rio Salzach, a 
famosa e antiga rua comercial Getreidegasse com as célebres 
tabuletas de ferro forjado, o importante conjunto de igrejas 
com destaque para a Catedral (visita ao interior), o Palácio 
dos Festivais, entre outros. Jantar e alojamento no Hotel 
Mercure Salzburg City **** ou similar. 

 4º DIA  SALZBURGO / INNSBRUCK 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para visita ao 
interior do Palácio Hellbrunn, famoso pelos jogos de água 
nos seus jardins. Almoço em restaurante local. De tarde, 
partida para Innsbruck, capital do Tirol austríaco, através 
dos Alpes Bávaros e das incomparáveis paisagens tirolesas. 
Alojamento no Hotel Grauer Bär **** ou similar. À noite 
assistiremos a um espetáculo de genuíno folclore tirolês com 
jantar incluído. Alojamento.

 5º DIA  INNSBRUCK 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para passeio a pé, 
incluindo a visita ao Museu Tirolês de Artes e Tradições 
Populares - “Tiroler Volkskunstmuseum”, considerado o mais 
belo e importante da Europa, dentro do seu estilo. Almoço em 
restaurante local. De tarde, saída para visita às mais típicas e 
encantadoras aldeias tirolesas, acompanhada de guia local. 
Regresso a Innsbruck. Jantar e alojamento no hotel. 

 6º DIA  INNSBRUCK – MISURINA E CORTINA D’AMPEZZO 
NOS ALPES ITALIANOS – INNSBRUCK 
Pequeno-almoço buffet. Partida para um dia inesquecível 
com paisagens deslumbrantes, atravessando as montanhas 
alpinas dos Dolomitas que, segundo a UNESCO, são “uma das 

JUNHO 11 25

JULHO 9 23 

AGOSTO 6 20

SETEMBRO 3  

8 DIAS 13 REFEIÇÕES
9 VISITAS +7 P. A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.   CRIANÇA
Todas as datas de partidas € 1.595 € 1.895 € 1.245

mais belas paisagens de montanha do mundo, caraterizada 
por muralhas verticais, falésias abruptas e uma forte 
densidade de vales muito estreitos, longos e profundos”. 
Após sair de Innsbruck, atravessamos a mítica passagem 
alpina do Brenner, para entrar no Tirol Italiano, em terras 
de cultivo e pastagens, onde abundam os típicos chalés de 
madeira com telhados inclinados. Subida até Misurina, local 
que impressiona o viajante mais experiente pela sua beleza 
romântica e singela, mas igualmente grandiosa e imponente. 
Um caleidoscópio que se reflete na quietude do lago, num 
enquadramento que só a natureza é capaz, realçando 
e duplicando no espelho das suas águas a paisagem 
emoldurada pela imponência dos rochedos cilíndricos que 
se elevam a mais de 3000 metros de altitude. De seguida, 
visitaremos Cortina d’Ampezzo, a estância de férias mais 
frequentada pelo jet-set italiano e internacional desde finais
do século XIX, para um passeio a pé na exclusiva rua do Corso 
Itália. Almoço em restaurante local. Regresso ao hotel em 
Innsbruck. Jantar e alojamento. 

 7º DIA  INNSBRUCK / CASTELO DE LUIS II / MUNIQUE 
Pequeno-almoço buffet. Partimos através das incomparáveis 
paisagens tirolesas e dos Alpes Bávaros, até ao local onde 
o Rei Luis II da Baviera mandou construir o famoso Castelo 
Neuschwanstein, e que Walt Disney utilizou como modelo 
para os seus castelos de princesas. Efetuamos parte da 
subida num transporte adequado ao terreno, para visita ao 
interior deste castelo. Almoço em restaurante local. De tarde, 
continuamos pela estrada romântica em direção à capital 
da Baviera. À chegada, panorâmica de Munique orientada 
pelo nosso guia privativo, com um passeio a pé no centro 
histórico. Jantar numa cervejaria típica. Alojamento no Hotel 
Courtyard By Marriott Munich City East **** ou similar. 

 8º DIA  MUNIQUE / LISBOA OU PORTO 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em horário a combinar, 
partida para o aeroporto. Formalidades de embarque e saída 
em voo regular da TAP Portugal com destino a Lisboa ou 
Porto. Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

• Passagem aérea em classe económica, em voos regulares 
TAP Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte 
de 1 peça de bagagem por pessoa até 23kg; 

• Assistência nas formalidades de embarque; 
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o 

itinerário; 
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, 

desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no 
destino; 

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares; 
• Todos os pequenos-almoços buffet; 
• Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não 

incluídas); 

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 145 (saída de Lisboa). Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração.
Preço da criança (2-11anos), compartilhando quarto com dois adultos. (mínimo 18 participantes nas partidas não garantidas).

• Guias locais selecionados nas visitas de Viena, Grinzing 
(nos bosques de Viena), Salzburgo e aldeias Tirolesas 
(Innsbruck) 

• Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo em: 
Salzkammergut, Innsbruck, Cortina d’Ampezzo, castelo de 
Neuschwanstein e Munique; 

• Visitas e entradas conforme itinerário; 
• Espetáculo de folclore Tirolês; 
• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis em Innsbruck e 

Viena (1 peça de bagagem por pessoa); 
• Seguro Multiviagens – capital €30,000; 
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA; 
• Taxas de aviação - € 145 (saída de Lisboa).
*Seguros complementares, pág 82

SALZKAMMERGUT SALZBURGO

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário VIENA • SALZKAMMERGUT • SALZBURGO • INNSBRUCK • MISURINA • CORTINA D’AMPEZZO • CASTELO DE LUIS II DA BAVIERA • MUNIQUE

ÁUSTRIA ENCANTADORA, 
BAVIERA E ALPES ITALIANOS

VIENA   SALZBURGO   INNSBRUCK MUNIQUE    
2 1 3 1

Taxas de aviação saída do Porto € 45

DATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS 

SUPLEMENTOS

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA

PARTIDAS GARANTIDAS nas datas assinaladas
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SALZBURGO
VIENANEUSCHWANSTEIN

MUNIQUE

NUREMBERGA

FRANKFURT

ROTEMBURGO

 1º DIA  LISBOA OU PORTO / FRANKFURT 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida para 
formalidades de embarque. Partida em voo regular da TAP 
Portugal com destino a Frankfurt. Chegada e assistência pelo 
nosso guia privativo de língua portuguesa que acompanha 
a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida. 
Transporte ao Hotel Wyndham Grand Frankfurt ****, ou 
similar. Tempo livre para atividades a gosto pessoal. Jantar e 
alojamento no hotel. 

 2º DIA  FRANKFURT / ROTEMBURGO / NUREMBERGA 
(ESTRADA ROMÂNTICA) 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em horário a indicar 
localmente, seguimos para fazer o percurso conhecido como 
Estrada Romântica que, desde o século XIX, pôs em evidência 
locais maravilhosos que são um marco na história e cultura 
alemãs, verdadeiros guardiães das tradições mais antigas 
deste povo. Visitamos Rotemburgo, considerada por muitos, 
pelo conjunto medieval urbano, a mais bela das cidades 
Românticas. Visita orientada pelo nosso guia privativo através 
de ruas estreitas, com belos edifícios e monumentos da idade 
média, nomeadamente a Câmara Municipal e a Igreja de S. 
Tiago (ambos do Séc. XVII). Após o almoço em restaurante 
local, partimos em direção a Nuremberga.  Chegada, jantar e 
alojamento no Hotel Maritim Nuremberg ****, ou similar.

 3º DIA  NUREMBERGA / MUNIQUE 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Conhecemos Nuremberga a 
antiga capital Imperial. Por se tratar de uma das mais belas 
e típicas cidades medievais da Alemanha foi escolhida para 
palco do cortejo da concentração anual do Partido Nacional 
socialista Alemão na campanha de propaganda da famigerada 
doutrina NAZI. Mais tarde palco do primeiro grande julgamento 
de criminosos da 2ª Grande Guerra, permite hoje, com o devido 

distanciamento e após aturados restauros, que apreciemos 
esta bela localidade cercada de muralhas e plena de 
monumentos. Depois de um passeio a pé, orientado pelo nosso 
guia privativo, almoço em restaurante local. Partida para o sul 
em direção a Munique. Chegada e início da visita panorâmica, 
com guia local, ao centro histórico. Destacamos, bem no centro, 
a monumental Av. Ludwigstrasse, a Max Joseph Platz com o 
conjunto de teatros enquadrados no edifício do Palácio Real, 
assim como a celebre Marienplatz com a sumptuosa Câmara 
Municipal que tem, à sua volta, uma das mais espetaculares 
áreas comerciais da Alemanha. Jantar numa cervejaria 
típica. Alojamento no Hotel Eurostars Grand Central Munich 
****, ou similar.

 4º DIA  MUNIQUE/ CASTELO DE LUÍS II  / MUNIQUE 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Dia dedicado a visitar o sul 
da Baviera. Partimos em direção a Fussen, seguindo pela 
estrada romântica até ao magnífico local onde o Rei Luis II da 
Baviera mandou edificar o famoso Castelo Neuschwanstein, e 
que Walt Disney utilizou como modelo para os seus castelos 
de princesas. Efetuamos parte da subida num transporte 
adequado ao terreno, para visita ao interior deste castelo. 
Almoço incluído num restaurante local. De tarde, regresso a 
Munique e tempo livre para atividades a gosto pessoal. Jantar 
e alojamento.

 5º DIA  MUNIQUE / SALZKAMMERGUT / SALZBURGO 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saímos para a Áustria, em 
direção à carismática cidade dos Príncipes Arcebispos e terra 
Natal de Mozart – Salzburgo. Chegada e visita da cidade, a 
pé, com guia local, durante a qual podemos admirar os belos 
jardins do Palácio Mirabel, as margens do rio Salzach, a famosa 
e antiga rua comercial Getreidegasse com as célebres tabuletas 
de ferro forjado, o importante conjunto de igrejas com destaque 
para a Catedral (visita ao interior), o Palácio dos Festivais, entre 
outros. Almoço em restaurante local. Partida em direção ao 
Salzkammergut, região de lagos, montanhas e aldeias que, pela 
sua incrível beleza, foi escolhida como cenário do filme “Noviça 
Rebelde”. Visitaremos St. Wolfgang onde nos maravilhamos 

JUNHO 4

JULHO 2 16 30

AGOSTO 13 27 

SETEMBRO 10  

8 DIAS 13 REFEIÇÕES
9 VISITAS +7 P. A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.   CRIANÇA
Jun + 2Jul + Set € 1.695 € 1.995 € 1.225
16 e 30Jul + Ago € 1.745 € 2.045 € 1.265

com as praças e casas de sonho plantadas na encantadora 
margem do lago do mesmo nome, com paragem em St. Gilgen 
para passeio a pé e jantar em restaurante local. Alojamento no 
Hotel Mercure Salzburg City **** ou similar.

 6º DIA  SALZBURGO / VIENA / GRINZING / VIENA 
Após o pequeno-almoço buffet no hotel, partimos através de 
deslumbrantes paisagens em direção a Viena. Chegada, almoço 
e alojamento no Hotel Arcotel Kaiserwasser ****, ou 
similar. Ao princípio da noite, partida com guia local, em direção a 
Grinzing, localidade inserida numa zona produtora de vinho dos 
chamados Bosques de Viena onde, numa das históricas e típicas 
tabernas locais participaremos do tradicional “euriger”, jantando 
o menu tradicional. Alojamento no hotel.

 7º DIA  VIENA 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partindo da Praça Albertina e 
da Ópera, faremos uma visita panorâmica a pé com guia local, 
passando pelos edifícios e praças que constituem o imponente 
conjunto do Hofburgo, Palácio residência de Inverno da família 
imperial, até à Praça dos Heróis e aos Museus de História 
de Arte e de Ciências Naturais. Prosseguimos a visita em 
autocarro pela avenida monumental Ringstrasse, passando 
pelo Parlamento, Câmara Municipal e Igreja Votiva. Paragem 
para apreciar o colorido da curiosa obra arquitetónica de 
Hundertwasser. Paragem no Palácio Belvedere para apreciar 
os seus jardins. Continuação e chegada a Karlzplatz, com a 
famosa Igreja de São Carlos, o mais importante monumento 
barroco da cidade. Almoço em restaurante local. Restante tarde 
livre para visitas de gosto pessoal. Ao final da tarde assista ao 
show “Viena by night – a magia da música”. Regresso ao hotel, 
jantar e alojamento.

 8º DIA  VIENA / LISBOA OU PORTO 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em horário a combinar, 
partida para o aeroporto. Formalidades de embarque e saída 
em voo regular da TAP Portugal com destino a Lisboa ou Porto. 
Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

• Passagem aérea em classe económica, em voos regulares 
TAP Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte 
de 1 peça de bagagem por pessoa até 23kg; 

• Assistência nas formalidades de embarque; 
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o 

itinerário; 
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, 

desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no 
destino; 

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares; 
• Todos os pequenos-almoços buffet; 
• Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não 

incluídas); 

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 145 (saída de Lisboa). Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração.
Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos. (mínimo 18 participantes nas partidas não garantidas)

• Guias locais selecionados em Munique, Salzburgo Grinzing e 
Viena;

• Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo em: 
Rotemburgo, Nuremberga, Castelo de Neuschwanstein e 
Salzkammergut; 

• Espetáculo “Viena by night – magia da música”;
• Visitas e entradas conforme itinerário; 
• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis em Frankfurt, 

Nuremberga e Viena (1 peça de bagagem por pessoa); 
• Seguro Multiviagens – capital €30,000*; 
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA; 
• Taxas de aviação - € 145 (saída de Lisboa).
*Seguros complementares, pág 82

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário FRANKFURT • ROTEMBURGO • NUREMBERGA • MUNIQUE • CASTELO NEUSCHWANSTEIN • SALZBURGO • VIENA

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

MUNIQUE CASTELO NEUSCHWANSTEIN

PARTIDAS GARANTIDAS nas datas assinaladas

Taxas de aviação saída do Porto € 45

DATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS 

SUPLEMENTOS

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA

ALEMANHA ROMÂNTICA E 
ÁUSTRIA ENCANTADORA 
FRANKFURT    NUREMBERGA    MUNIQUE  SALZBURGO  VIENA  

1 1 2 1 2
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CABO VERDE

nortravel.ptPUB.

PRAIAS MARAVILHOSAS
ILHA DO SAL E ILHA DA BOA VISTA
Praias brancas, cristalinas e a pouco tempo de distância

Voos TAP Portugal

6 vezes por semana

Mínimo 4 dias de viagem

LISBOA ˜  ILHA DO SAL

VOO ESPECIAL DIRETO

4 junho a 10 setembro

8 dias de viagem

PORTO ˜  ILHA DA BOA VISTA ˜  PORTO 

CATÁLOGO ONLINE E RESERVAS 
no seu Agente de Viagens
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CABO VERDE

nortravel.ptPUB.

PRAIAS MARAVILHOSAS
ILHA DO SAL E ILHA DA BOA VISTA
Praias brancas, cristalinas e a pouco tempo de distância

Voos TAP Portugal

6 vezes por semana

Mínimo 4 dias de viagem

LISBOA ˜  ILHA DO SAL

VOO ESPECIAL DIRETO

4 junho a 10 setembro

8 dias de viagem

PORTO ˜  ILHA DA BOA VISTA ˜  PORTO 

CATÁLOGO ONLINE E RESERVAS 
no seu Agente de Viagens
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YORK

LONDRES 

OXFORD 

STRATFORD-
UPON-AVON  

DURHAM

EDIMBURGOGLASGOW

WINDERMERE

LIVERPOOL

 1º DIA  LISBOA OU PORTO / LONDRES 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida, para 
formalidades de embarque. Partida em voo regular da TAP 
Portugal, com destino a Londres. Chegada e desembarque, 
assistido pelo guia privativo de língua portuguesa que 
acompanha a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto 
de partida. Transporte ao Hotel Thistle Kensington Gardens 
****, ou similar. Jantar e alojamento no hotel. 

 2º DIA  LONDRES 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Visita panorâmica da cidade, 
com guia local, incluindo a “City”, onde se encontra o centro 
financei o mais importante do mundo, a Praça e as Câmaras do 
Parlamento, a Abadia de Westminster, o “Big Ben”, “Downing 
Street”, “Trafalgar Square”, a Galeria Nacional, a Catedral de 
S. Paulo, a Torre de Londres (antiga prisão e agora curioso 
museu), o Palácio de Buckingham (residência real), “Piccadilly 
Circus”, “Regent Street”, “Oxford Street”, “Royal Albert Hall”, 
os famosos armazéns Harrods, entre outros. Almoço em 
restaurante local. Tarde livre para atividades de gosto pessoal. 
Jantar e alojamento no hotel. 

 3º DIA  LONDRES / OXFORD / STRATFORD- UPON-AVON 
/ YORK
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para Oxford, cidade 
conhecida pela sua Universidade, uma das quatro mais antigas 
da Europa. O contraste entre as cores dos edifícios dos vários 
colégios e o verde dos campos não deixa ninguém indiferente. 
Chegada e breve visita a pé orientada pelo nosso guia privativo. 
Continuação da viagem até Stratford-UponAvon, conhecida 
por ser a terra natal do mundialmente famoso dramaturgo 
William Shakespeare. Esta pequena mas próspera cidade tem 

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVOPARTIDAS GARANTIDAS nas datas assinaladas

LONDRES • OXFORD • STRATFORD-UPON-AVON • YORK • DURHAM • EDIMBURGO • STIRLING • GLASGOW 
PASSEIO DE BARCO  NO LAGO WINDERMERE • LIVERPOOL

ABRIL 24

JUNHO 5 12

JULHO 10 17 24 31

AGOSTO 7 14 21 28

8 DIAS 13 REFEIÇÕES
11 VISITAS +7 P. A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.   CRIANÇA
Abr € 1.895 € 2.295 €  1.650
Jun + 10, 17 e 24Jul + 28Ago € 1.995 € 2.445 € 1.395
31Jul + 7, 14 e 21Ago € 2.095 € 2.545 € 1.485

o mercado mais importante da região. Almoço em restaurante 
local. Breve visita a pé orientada pelo nosso guia. De tarde, 
seguimos viagem para York. Chegada e alojamento no Hotel 
Holiday Inn York ***, ou similar. Jantar incluído. 

 4º DIA  YORK / DURHAM / EDIMBURGO 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Tempo livre para, 
acompanhados pelo nosso guia privativo, conhecer York, 
uma das cidades património da Grã-Bretanha que teve o seu 
apogeu na Idade Média, altura em que era a cidade mais rica do 
país a seguir a Londres. Este facto justifica o riquíssimo legado 
que agora a cidade possui, de que são exemplos a Catedral; a 
Galeria de Arte de York; as pitorescas ruas “Stonegate” e “The 
Shambles” a rua mais antiga de York; o Colégio de St. Williams; 
o mercado; o centro arqueológico Viking; a “Fairfax House”, 
uma casa típica do séc. XVIII; a “Clifford’s Tower”, datada do 
séc. XI, único vestígio do antigo Castelo de York; as muralhas da 
cidade; o Museu do Castelo e seus jardins; as ruínas da Abadia 
de St. Mary e a Casa do Rio. Almoço em restaurante local. De 
tarde, partida para Durham. Breve paragem nesta cidade de 
cariz medieval, dominada pela sua catedral e cujo castelo foi 
o único na região que nunca foi conquistado pelos Escoceses. 
Continuação da viagem até Edimburgo. Alojamento e jantar 
no Hotel Mercure Edinburgh City – Princes Street ***, ou 
similar. 

 5º DIA  EDIMBURGO 
Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, visita da cidade 
com guia local, incluindo o interior do Castelo, um dos mais 
bonitos e atrativos do mundo, que domina o centro da cidade 
e que foi construído sobre um vulcão extinto. Edimburgo é, 
sem dúvida, uma cidade que sabe misturar em harmonia 
o passado, com os seus monumentos e obras-primas que 
remontam à época medieval e vitoriana e o presente. Almoço 
incluído. Tarde livre para atividades de gosto pessoal. A noite 
jantar típico escocês, onde, além de degustar pratos típicos, 
teremos a oportunidade de apreciar um “show” folclórico celta 

tão presente na nossa cultura celtibérica. Alojamento no hotel. 

 6º DIA  EDIMBURGO / STIRLING / GLASGOW 
Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã saída para 
Stirling. Paragem para visita ao seu Castelo, famoso pelas 
batalhas entre escoceses e ingleses. Almoço em restaurante 
local. Em hora a combinar localmente saída para Glasgow. 
Chegada e visita orientada pelo nosso guia privativo. Glasgow 
é a maior cidade da Escócia, situada nas margens do Clyde, 
o rio que tornou possível a sua particular revolução industrial. 
Poderemos apreciar os testemunhos de tal transformação: 
a Praça de Jorge, com a sua espetacular Câmara Municipal, 
as sucursais bancárias, hoje muitas delas belos restaurantes, 
as enormes mansões em pedra arenosa e os restos de um 
passado medieval ainda presentes, como o são a Universidade 
e a Catedral, belíssimo exemplar da arquitetura gótica da Pré-
Reforma. Alojamento e jantar no Hotel Jurys Inn ****, ou 
similar. 

 7º DIA  GLASGOW / PASSEIO DE BARCO NO LAGO 
WINDERMERE / LIVERPOOL 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar partida 
para a charmosa Ambleside, onde daremos início ao passeio de 
barco no lago Windermere, o mais longo da Inglaterra. A viagem 
termina em Bowness, bonita vila no coração do Distrito dos 
Lagos, com a sua baía movimentada. Desembarque e almoço 
em restaurante local. Partida para Liverpool. À chegada breve 
visita panorâmica da cidade dos Beatles. Jantar e alojamento 
no Hotel Radisson BLU ****, ou similar. 

 8º DIA  LIVERPOOL / MANCHESTER / LISBOA OU PORTO 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em horário a combinar 
localmente, transporte ao aeroporto de Manchester. 
Formalidades de embarque e partida em voo regular da TAP 
Portugal, com destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao respetivo 
aeroporto. FIM DA VIAGEM

• Passagem aérea em classe económica em voos regulares TAP 
Portugal, de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça 
de bagagem até 23 kgs;

• Assistência nas formalidades de embarque; 
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o 

itinerário; 
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, 

desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no 
destino; 

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares; 
• Todos os pequenos-almoços buffet; 
• Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não 

Nas datas sublinhadas o itinerário realiza-se no sentido inverso, 
garantindo integralmente todos os serviços e visitas programadas. 
Para mais informações consulte www.nortravel.pt

Na partida de 14Ago o alojamento em York será substituído pelo 
alojamento em Harrogate, no Hotel Yorkshire Harrogate***, ou similar.
Nas partidas de 24Abr e 28Ago, o alojamento em Londres será no Hotel 
DoubleTree by Hilton-Ealing**** (a 20min de carro do centro), ou similar. 

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 145 (saída de Lisboa).  Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração.
Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos (mínimo 18 participantes nas partidas não garantidas).

ESCÓCIA 
E INGLATERRA

LONDRES YORK   EDIMBURGO GLASGOW    LIVERPOOL   
2 1 2 1 1

Taxas de aviação saída do Porto € 45

DATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS 

SUPLEMENTOS

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA

incluídas); 
• Guias locais selecionados em Londres e Edimburgo; 
• Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo em: 

Oxford, Stratford-Upon-Avon, York, Durham, jantar escocês em 
Edimburgo, Castelo de Stirling, Glasgow, passeio de barco no lago 
Windermere e Liverpool; 

• Visitas e entradas conforme itinerário; 
• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*; 
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA; 
• Taxas de aviação - € 145 (saída de Lisboa). 
Este circuito não tem incluído serviço de bagageiros
*Seguros complementares, pág. 82

EDIMBURGO LONDRES
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BELFAST
SLIGO

KYLEMORE

LIMERICK

CORK

DUBLIN

KILKENNY

GALWAY

WESTPORT

MOHER
DUNGUAIRE

DERRY

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVOPARTIDAS GARANTIDAS

DESTILARIA BELFAST DUBLIN

 1º DIA  LISBOA / DUBLIN 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da hora da 
partida, para formalidades de embarque assistidas pelo nosso 
representante. Partida em voo regular com destino a Dublin. 
Chegada, desembarque e encontro com o nosso guia privativo 
de língua portuguesa, que acompanha a viagem do aeroporto 
de chegada ao aeroporto de partida. Saída para Dublin. À 
chegada efetuamos a visita panorâmica da capital irlandesa 
com destaque para o maior parque europeu, o Fénix Park, 
passando pela O´Connell Street, a mais famosa avenida de 
Dublin, as praças georgianas, o Parlamento, a Mansion House, 
onde foi assinada a independência da Irlanda, e as ruas mais 
concorridas para compras como a Grafton Street e a Dame 
Street, onde se encontra o Castelo de Dublin, as Catedrais de 
Christ Church e de S. Patrício. Transporte ao Hotel Clayton 
Cardiff Lane ****, ou similar. Jantar e alojamento no hotel. 

 2º DIA  DUBLIN 
Pequeno-almoço buffet. Continuação da descoberta de Dublin 
visitando, na Universidade (Trinity College), a antiga Biblioteca 
onde se encontra o famoso livro de Kells, manuscrito do século IX, 
produto basilar do movimento monástico irlandês. Seguidamente 
continuamos a nossa visita para a fábrica de cerveja Irlandesa 
Guiness. Após visita e degustação da tão afamada cerveja, 
admiramos desde o “Gravity Bar”, situado no último piso do 
edifício, a mais interessante vista sobre toda a cidade. Almoço em 
restaurante local. Regresso ao hotel e tarde livre. À noite saída para 
um jantar típico com espetáculo de música e sapateado Irlandês, 
Irish Dance. Regresso ao hotel. Alojamento. 

 3º DIA  DUBLIN / KILKENNY / CORK 
Pequeno-almoço buffet. Saída para o condado de Kilkenny e 
paragem na sua capital com o mesmo nome, considerada a 
mais bem conservada das cidades medievais da Irlanda. Visita 
da catedral medieval, do centro histórico e dos espantosos 

jardins do Castelo de Kilkenny. Almoço em restaurante local. 
Continuação da viagem até Cork. Situado na costa Sul, Cork é o 
maior de todos os condados da Irlanda e em muitos sentidos o 
mais variado. A cidade de Cork é a terceira maior da Irlanda e o 
berço da República. Em termos histórico-culturais, uma cidade 
incontornável. Alojamento no Hotel Ambassador & Health 
Club Cork ****, ou similar. Jantar incluído.

 4º DIA  CORK / DESTILARIA DE WHISKY JAMESON / 
LIMERICK 
Pequeno-almoço buffet. Visita panorâmica da cidade de Cork, 
com destaque para o canal e o porto antigo, a rua de S. Patrício, 
a Catedral e a zona de compras. Cork é também conhecida 
como a capital gastronómica da Irlanda e, neste contexto, 
visitamos o histórico Mercado Inglês. Após a visita, saída para 
a destilaria Jameson em Middleton para o tour das instalações 
e degustação de whisky. Almoço no percurso. Continuação 
em direção ao noroeste para Limerick. Chegada e breve visita 
panorâmica da cidade. Alojamento no Hotel Clarion Limerick 
****, ou similar. Jantar incluído. 

 5º DIA  LIMERICK / PENHASCOS DE MOHER / BURREN / 
CASTELO DE DUNGUAIRE / GALWAY 
Pequeno-almoço buffet. Continuação para visita aos Penhascos 
escarpados de Moher, a 200 metros de altura ao longo de 
8 km de costa, oferecendo uma das mais impressionantes 
vistas da Irlanda. Em dias de céu totalmente limpo são visíveis 
as ilhas de Aran, a Baía de Galway, assim como os vales e 
picos de Connemara. De seguida, partida para Burren. Os 100 
quilómetros quadrados do Burren National Park no noroeste 
de Condado Clare, compostos de pedra calcária cársica são, 
efetivamente, uma parte excecional da paisagem da Irlanda. 
Almoço em restaurante local. Continuação para Galway, 
No percurso, paragem para visita ao Castelo de Dunguaire, 
construído no séc. XVI na baía de Galway, pelo clã O’Hynes. 
Galway é considerada uma das cidades mais joviais da Irlanda, 
conhecida como a «Cidade das Tribos». Á chegada iniciamos a 
visita panorâmica, destacando-se a Shop Street, Eyre Square 
e a Catedral. Alojamento e jantar no Hotel Connemara Coast 
****, ou similar. 

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

DUBLIN • KILKENNY  • CORK  • LIMERICK • PENHASCOS DE MOHER • CASTELO DE DUNGUAIRE • GALWAY • KYLEMORE • WESTPORT • SLIGO • DERRY 
CALÇADA DOS GIGANTES • BELFAST

• Passagem aérea classe económica em voos regulares de 
Lisboa com direito ao transporte de 20 kg de bagagem; 

• Assistência nas formalidades de embarque; 
• Circuito em moderno autocarro de turismo; 
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa 

desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no 
destino; 

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares; 
• Todos os pequenos-almoços buffet irlandeses; 
• Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não 

incluídas);
• Visitas: Trinity College (Colégio da Trindade); fábrica de 

JUNHO 5 AGOSTO 7 14 21 28

JULHO 10 17 24 31 SETEMBRO 4

8 DIAS 13 REFEIÇÕES
15 VISITAS +7 P. A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.   CRIANÇA
Todas as datas de partida € 1.695 € 1.995 € 860

 6º DIA  GALWAY / KYLEMORE / WESTPORT / SLIGO
Pequeno-almoço buffet. Partida para o magnífico Parque 
Nacional de Connemara, onde água, terra e ar se reuniram 
num espetáculo de indescritível beleza natural. Paramos para 
visitar a abadia Vitoriana de Kylemore, uma fantasia neogótica, 
harmoniosamente integrada na aridez da paisagem. 
Continuamos ao longo do fio de de Killary onde almoçamos 
em restaurante local. De tarde sucedem-se paisagens onde o 
verde dos campos são divididos por labirintos de muretes de 
pedra granítica e onde a presença do maciço montanhoso de 
Croagh Patrick nos traz à memória as mais puras tradições 
celtas misturadas com o culto cristão de St. Patrick. Paragem e 
tempo livre na singular e colorida vila de Westport. Continuação 
para Sligo. Alojamento e jantar no Hotel Sligo Park ****, 
ou similar.

 7º DIA  SLIGO / DERRY / CALÇADA DOS GIGANTES / 
BELFAST 
Pequeno-almoço buffet. Em hora a indicar localmente partida 
para norte, até à pequena e típica cidade amuralhada de Derry. 
Visita panorâmica da cidade que conserva intactas até aos dias 
de hoje as suas sete portas de entrada. Seguimos em direção 
à Calçada dos Gigantes. Património Mundial da UNESCO, 
esta formação rochosa com mais de 60 milhões de anos atrai 
milhares de visitantes todos os anos. Almoço em restaurante 
local. Continuação em direção a Belfast, a segunda maior 
cidade da Irlanda, depois de Dublin. Alojamento no Hotel Park 
Avenue****, ou similar. Jantar incluído. 

 8º DIA  BELFAST / DUBLIN / LISBOA 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para visita panorâmica 
da capital da Irlanda do Norte, cheia de história e orgulho. 
Visitamos os bairros católico e protestante, o muro da vergonha 
onde se encontram os famosos grafite , a câmara municipal 
e passamos pelos estaleiros onde foi construído o Titanic e 
de onde saiu para fazer a sua primeira viagem até Liverpool. 
Em hora a combinar, assistência e transporte ao aeroporto de 
Dublin para formalidades de embarque. Partida em voo regular 
de regresso a Lisboa. Chegada. FIM DA VIAGEM.

cerveja Guiness; catedral de Kilkenny; destilaria de Whisky 
Jameson; penhascos escarpados de Moher; castelo de 
Dunguaire; abadia de Kylemore; Calçada dos Gigantes; 

• Visitas panorâmicas orientadas pelo nosso guia privativo em 
Dublin, Kilkenny, Cork, Limerick, Galway, Derry e Belfast; 

• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de bagagem 
por pessoa); 

• Seguro de Multiviagens – capital de € 30.000*; 
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA; 
• Taxas de aviação - € 115 (saída de Lisboa).
Este circuito não tem inlcuído serviço de bagageiros.
 *Seguros complementares, pág.82

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 115 (saída de Lisboa). Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração.
Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.Nas partidas de 5Jun, 10Jul, 28Ago e 4Set o alojamento em Limerick 

será no Hotel Castleroy Park*** (a 5km do centro), ou similar.
Na partida de 24Jul o alojamento em Galway será substituído pelo 
alojamento em Lisdoonvarna, no Hotel Burren***, ou similar. Na partida 
de 4Set o alojamento em Galway será no Hotel Clayton Ballybrit ****, 
ou similar. 
Na partida de 5Jun o alojamento em Belfast será no Hotel Jurys Inn 
Belfast ***, ou similar. 

TESOUROS DA IRLANDA

DUBLIN CORK    LIMERICK  GALWAY SLIGO BELFAST   
2 1 1 1 1 1

DATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS 

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA



46

SUÍÇA FABULOSA, ALSÁCIA 
E FLORESTA NEGRA 

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

RIQUEWIHR

ESTRASBURGO

CHAMONIX

ZURIQUE

BERNA

ANNECY
GENEBRA

LUCERNA

COLMAR

GSTAAD
MONTREUX

FREIBURG

VILLARS-SUR-OLLON

 1º DIA  LISBOA OU PORTO / ZURIQUE / COLMAR 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida para 
formalidades de embarque. Partida em voo regular da TAP 
Portugal com destino a Zurique. Chegada e assistência pelo 
nosso guia privativo de língua portuguesa que acompanha 
a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida. 
Partida para Colmar na província francesa da Alsácia. Chegada 
a Colmar e alojamento no Hotel Mercure Colmar Champ Mars 
****, ou similar. Jantar em restaurante local. Regresso ao 
hotel. 

 2º DIA  COLMAR / ESTRASBURGO / RIQUEWIHR / 
COLMAR 
Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã visitamos Colmar a 
encantadora cidade - Património da UNESCO. Cidade burguesa, 
centro vitivinícola com rico património cultural e arquitetónico, 
onde destacamos os canais da “Pequena Veneza”. De seguida, 
partimos em direção ao coração da Alsácia - Estrasburgo. 
Chegada e almoço em restaurante local. Depois de almoço, 
visita da cidade Património da Humanidade e capital da Europa 
dos Vinte e Oito (sede do Parlamento Europeu e do Conselho da 
Europa) cujos edifícios de arquitetura vanguardista fazem parte 
da nossa panorâmica. A visita ao centro histórico far-se-á em 
parte a pé, nomeadamente a famosa Catedral, pérola do Gótico 
francês e famosa pelo seu relógio astronómico, e em parte num 
confortável comboio ecológico que permite, tranquilamente, 
conhecer a Praça Gutenberg, o bairro típico da “Petite France”, 
as pontes cobertas, a antiga Alfândega, entre outros. No 
regresso a Colmar durante a tarde, percorremos uma das mais 
belas paisagens de França até Riquewihr, a jóia das aldeias 
alsacianas. Depois de percorrer a pé esta bem preservada 
localidade será tempo de conhecer a genuína gastronomia 
regional, o Baeckeoffe – jantar incluído. Alojamento no hotel 
em Colmar.

 3º DIA  COLMAR / FLORESTA NEGRA / BERNA 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida em direção à Floresta 
Negra para mergulharmos nesta imensa região num contacto 
muito estreito com a natureza, onde impera o verde da floresta 
ricamente decorada por todos os seus rios, riachos e pequenas 
aldeias que têm sabido resistir aos desafios da “modernidade”, 
preservando assim todas as suas tradições. Chegada ao Vale 

de Gutach, onde visitamos o extraordinário museu ao ar livre 
“Schwarzwalder, Freilichtmuseum Vogstbauernhof”, que 
testemunha a habilidade dos habitantes da Floresta Negra, 
em matéria de construção rural, de artesanato e de agricultura, 
onde à volta do edifício principal (datado de 1570), foram 
reedificadas 6 quintas e respetivas dependências, provenientes 
de diferentes regiões da Floresta Negra e que assim, fazem 
deste museu uma das atrações mais emblemáticas da região. 
Almoço em restaurante local. Prosseguimos viagem por 
estrada de montanha com cenários únicos, que nos reportam 
às notáveis fábulas dos Irmãos Grimm. Chegada a Freiburg, 
com os seus canais que são uma evocação histórica do seu 
passado medieval, considerada uma das portas de entrada 
da Floresta Negra. Breve paragem e visita do centro orientada 
pelo nosso guia privativo com destaque para a Catedral 
(Münster), o velho mercado na Münsterplatz e a Rathausplatz. 
Prosseguimos viagem para Berna. Chegada e alojamento no 
Hotel Allegro Grand Casino Kursaal Bern ****, ou similar. 
Jantar em restaurante local.

 4º DIA  BERNA / GSTAAD / COMBOIO GOLDENPASS 
PANORÂMICO / MONTREUX / VILLARS-SUR-OLLON 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para um passeio a pé 
pela capital da Confederação Helvética, com destaque para 
as inúmeras arcadas medievais classificadas pela UNESCO. 
Em hora a indicar localmente, partida para Gstaad através 
de lindas e típicas paisagens rurais, passando em terras de 
Gruyère com o seu lago e imponente castelo, para logo se 
chegar aos tão espetaculares cenários dos Alpes Berneses 
e Vaudoises. Chegada a Gstaad e almoço em restaurante 
local nesta prestigiada estância de inverno. Em hora a 
indicar, embarque no mais extraordinário comboio da Suíça, 
o GoldenPass panorâmico, que nos levará por deslumbrantes 
paisagens alpinas da Suíça Alemã, desde Gstaad, passando 
por Sannen, Château d`Oex, até Montreux já na Suíça Francesa. 
Desembarque e tempo livre para passear à beira do lago de 
Leman. Prosseguimos para Villars-Sur-Ollon, conceituada 
e popular estância de inverno nos Alpes Vaudoises com 
panorâmicas sublimes para a cordilheira dos Alpes e lago de 
Leman. Alojamento no Hotel Eurotel Victoria ****, ou 
similar. Jantar incluído.

 5º DIA  VILLARS-SUR-OLLON / GENEBRA / ANNECY/ 
CHAMONIX / VILLARS-SUR-OLLON 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida em direção a Genebra. 
Visita panorâmica desta cosmopolita metrópole – a mais 
importante cidade suíça de língua francesa – nas margens de 

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

COLMAR • ESTRASBURGO • RIQUEWIHR • FLORESTA NEGRA • FREIBURG • BERNA • GSTAAD • GOLDEN PASS • MONTREUX • VILLARS-SUR-OLLON 
GENEBRA • ANNECY • CHAMONIX • INTERLAKEN E PASSEIO DE BARCO NO LAGO THUN • LUCERNA • ZURIQUE

JUNHO 4 11 25

JULHO 9 16 23 30 

AGOSTO 6 13 20

8 DIAS 13 REFEIÇÕES
16 VISITAS +7 P. A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.   CRIANÇA

Todas as datas de partida € 1.990 € 2.390 € 1.590

grande beleza e muito bem cuidadas do lago de Leman, com 
destaque para a Genebra Internacional onde se encontra o 
edifício das Nações Unidas, bem como a sede da Cruz Vermelha 
/ Crescente Vermelho, entre outras importantes organizações 
mundiais e a Praça da Ópera. Partida para Annecy, chamada 
de “Veneza dos Alpes Franceses” e que é capital da Alta Savoia. 
Almoço em restaurante local. Partida em direção a Chamonix 
e visita à famosa e histórica estância de esqui alpino no sopé 
do majestoso Mont Blanc com os seus 4.807 mts. Regresso a 
Villars-sur-Ollons por Martigny. Jantar e alojamento no hotel.

 6º DIA  VILLARS-SUR-OLLON / INTERLAKEN E PASSEIO 
DE BARCO NO LAGO DE THUN / LUCERNA 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para excursão de 
dia inteiro a Interlaken, incluindo um passeio de barco no 
lago de Thun, desde a cidade de Thun até Interlaken com 
cenários de montanhas arborizadas, glaciares e aldeias onde 
as suas igrejas e castelos medievais são complementos a uma 
sucessão de paisagens luxuriantes. Almoço em Interlaken. 
Em hora a combinar localmente prosseguimos viagem para 
Lucerna, cidade nas margens do lago dos Quatro Cantões, 
rodeada de montanhas verdejantes, que lhe conferem todo 
um cenário natural de grande beleza, pelo que é considerada 
uma das mais belas cidades da Suíça. Transporte para o Grand 
Hotel Europa ****, ou similar. Jantar e alojamento.

 7º DIA  LUCERNA 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Início da visita panorâmica 
orientada pelo nosso guia privativo, onde destacamos a Ponte 
da Capela (ícone da cidade), a Ponte do Moinho, a Igreja dos 
Jesuítas, a Praça do Mercado do Vinho e Câmara Municipal. 
Almoço em restaurante local. Tarde livre para atividades de 
gosto pessoal. À noite, jantar em restaurante típico onde 
podemos saborear um delicioso fondue e assistir a um 
espetáculo de folclore. Alojamento.

 8º DIA  LUCERNA / ZURIQUE / LISBOA OU PORTO 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida em direção a Zurique. 
Chegada e visita panorâmica de Zurique orientada pelo nosso 
guia privativo, visitando as margens do Rio Limmat com seus 
bairros medievais, a Catedral, a igreja de Maria, a famosa 
Bahnhofstrasse e o Lago de Zurique. Transporte ao aeroporto 
de Zurique. Em horário a combinar, partida para o aeroporto. 
Formalidades de embarque e saída em voo regular da TAP 
Portugal com destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao aeroporto 
de destino. FIM DA VIAGEM

• Passagem aérea em classe económica, em voos regulares 
TAP Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte 
de 1 peça de bagagem por pessoa até 23kg; 

• Assistência nas formalidades de embarque; 
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o 

itinerário;
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, 

desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no 
destino; 

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares; 
• Todos os pequenos-almoços buffet; 
•  Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não 

incluídas); 
• Visitas orientadas pelo nosso guia privativo em: Colmar, 

Estrasburgo, Riquewihr, Freiburgo, Berna, Gstaad, Genebra, 

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 140 (saída de Lisboa). Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. . 
Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos. (mínimo 18 participantes nas partidas não garantidas.)

COLMAR     BERNA VILLARS SUR OLLON   LUCERNA

2 1 2 2

Annecy, Chamonix, Interlaken, Lucerna e Zurique; 
• Visita do Museu ao ar livre de Gutach – “Schwarzwalder 

Freilichtmuseum Vogstbauernhof”; 
• Comboio ecológico na visita de Estrasburgo; 
• Passeio no comboio panorâmico Goldenpass, de Gstaad 

até Montreux; 
• Passeio de barco no Lago Thun; 
• Visitas e entradas conforme itinerário; 
• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de 

bagagem por pessoa); 
• Seguro Multiviagens – capital €30,000*; 
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA; 
• Taxas de aviação - € 140 (saída de Lisboa).
*Seguros complementares, pág. 82

DATAS DE PARTIDA    GARANTIDAS 

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA

Taxas de aviação saída do Porto € 45

SUPLEMENTOS

PARTIDAS GARANTIDAS nas datas assinaladas
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HELSÍNQUIA

TALLIN

RIGA

VILNIUS

VARSÓVIA

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVOPARTIDAS GARANTIDAS

TALLIN HELSINQUIA

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário HELSÍNQUIA • TALLIN •  RIGA • VILNIUS • JURMALA • VARSÓVIA 

 1º DIA  LISBOA OU PORTO / HELSÍNQUIA 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida para 
formalidades de embarque. Partida em voo regular da TAP 
Portugal com destino a Helsínquia. Noite a bordo.

 2º DIA  HELSÍNQUIA / TALLIN 
Chegada e assistência pelo nosso guia privativo de língua 
portuguesa que acompanha a viagem do aeroporto de 
chegada ao aeroporto de partida. Transporte ao Hotel 
Scandic Grand Marina ****, ou similar. Tempo livre para 
descanso. Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a indicar 
localmente, saída para visita panorâmica da cidade, capital 
da jovem República da Finlândia: passagem pelo monumento 
ao compositor Sibelius, pela Praça do Senado com a célebre 
Catedral Luterana de 1852, pelo palácio do Governo, o mercado 
ao ar livre e visita ao interior da curiosa Igreja Tempelinaukio1 
totalmente escavada na pedra. Após a visita, continuamos em 
direção ao cais para partida em ferry rápido para Tallin, capital 
da República da Estónia (duração da travessia cerca de 02h00). 
Almoço a bordo. Desembarque e transporte ao Hotel Nordic 
Forum ****, ou similar. Tarde livre para visitas, compras 
ou descanso. À noite participamos num jantar em pleno centro 
histórico medieval, disfrutando de um ambiente rústico que nos 
transporta no tempo para as tabernas medievais.
1Devido a celebrações religiosas a Igreja poderá ser encerrada sem 
aviso prévio.

 3º DIA  TALLIN / RIGA 
Após o pequeno-almoço buffet, iniciamos a visita com guia 
local, quase toda a pé, desta encantadora cidade. A grande 
beleza de Tallin deve-se, quer à variedade e riqueza dos seus 

monumentos, quer aos cuidados e minuciosos restauros a que 
foi sujeita toda a parte antiga, sem esquecer o envolvimento da 
população, patente na manutenção das tradições culturais que 
quase nos transportam à Idade Média e aos tempos áureos da 
Liga Hanseática. Da visita panorâmica, para além das praças e 
ruas estreitas cheias de encanto na cidade baixa, fazem ainda 
parte o Castelo de Toompea, construído pelos Dinamarqueses 
em 1219 e que abriga hoje o belo edifício barroco do Parlamento 
e a ricamente decorada neo Bizantina Catedral de Santo 
Alexandre Nevsky (interior). Almoço em restaurante local. 
Em hora a informar localmente, damos início à nossa viagem 
até Riga, a capital da Letónia e a maior cidade dos países do 
Báltico que, pelo seu dinamismo e ambiente criativo, inspirou ao 
longo dos séculos poetas, compositores e artistas. Alojamento e 
jantar no Hotel Radisson Blu Latvija ****, ou similar.

 4º DIA  RIGA 
Pequeno-almoço buffet. De manhã visita, com guia local, do 
centro histórico, declarado como Património da Humanidade 
pela UNESCO, particularmente notável pela sua arquitetura. 
Destacamos o Castelo, a Catedral Doma, a maior dos países 
bálticos e a Igreja de São Pedro, com a sua torre de 123 metros 
de altura. Após a visita seguimos para Jurmala, a versão Letã 
da Riviera francesa, onde podemos apreciar a combinação 
entre o charme das casas de madeira do início do séc. XX, e os 
modernos “resorts”. Almoço incluído. Regresso a Riga. Jantar e 
alojamento no hotel.

 5º DIA  RIGA / VILNIUS 
Depois do pequeno-almoço buffet, damos início à nossa 
viagem para a Lituânia em direção a Vilnius. Almoço incluído, 
no percurso, em restaurante local. De tarde, prosseguimos a 
viagem até Vilnius, capital da Lituânia, conhecida antes do 
Holocausto como a Jerusalém da Lituânia. Visita com guia 
local, nesta cidade demarcada pelo Rio Neris, cujo centro 
histórico é considerado Património da Humanidade pela 

• Passagem aérea em classe económica, em voos regulares TAP 
Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça 
de bagagem por pessoa até 23kg; 

• Assistência nas formalidades de embarque; 
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o 

itinerário; 
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, 

desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no 
destino; 

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares; 
• Todos os pequenos-almoços buffet; 
• Refeições de acordo com o itinerário – 12 refeições (bebidas não 

incluídas); 
• Visitas com guias locais em Helsínquia, Tallinn, Riga, Vilnius e 

JUNHO 4 11

JULHO 16 23 30

AGOSTO 6 13 20 27

SETEMBRO 3 

8 DIAS 12 REFEIÇÕES
8 VISITAS +7 P. A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.   CRIANÇA
Jun € 1.590 € 1.890 € 1.150
Jul, Ago e Set € 1.650 € 1.950 € 1.180

UNESCO devido às construções barrocas e aos vários edifícios 
de arquitetura gótica, renascentista e arte deco. Alojamento no 
Hotel Radisson BLU Lietuva ****, ou similar. À noite, jantar 
típico, acompanhado por música tradicional lituana, numa das 
tabernas do séc. XIX que resistiram à urbanização da cidade de 
Vilnius.

 6º DIA  VILNIUS / VARSÓVIA 
Após o pequeno-almoço buffet, partida em direção à fronteira 
com a Polónia, por entre campos de cereal. Almoço incluído 
no percurso, em restaurante local. De tarde, continuação da 
viagem até Varsóvia, capital polaca, que antes de ter sido 
destruída pelos bombardeamentos, no decorrer da Segunda 
Guerra Mundial, já era uma importante cidade europeia, com 
uma intensa vida cosmopolita. Reerguida sobre os escombros, 
mal a paz regressou, tem vindo ao longo dos anos, a adquirir 
a imponência de outrora, espraiando-se ao longo das duas 
margens do rio Vístula. Alojamento e jantar no Hotel Radisson 
Blu Centrum *****, ou similar.

 7º DIA  VARSÓVIA 
Após o pequeno-almoço buffet, visita da capital da Polónia. Do 
nosso programa, consta um pequeno passeio a pé na Praça da 
Cidade velha, totalmente reconstruída após a II Grande Guerra 
e incluída na lista do Património Mundial da UNESCO, a gótica 
Catedral de S. João, o antigo Gueto Judeu com o Memorial às 
vítimas do nazismo e a Praça Umschlag. Almoço incluído em 
restaurante local. De tarde, passeio ao Palácio barroco Wilanow, 
pertencente a João Sobieski. Para a noite reservamos um jantar 
típico, com dança e música polacas. Alojamento.

 8º DIA  VARSÓVIA / LISBOA OU PORTO 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em horário a combinar, 
partida para o aeroporto. Formalidades de embarque e saída 
em voo regular da TAP Portugal com destino a Lisboa ou Porto. 
Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 130 (saída de Lisboa). Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração.
Preço de criança (2-11 anos) compartilhando quarto com dois adultos.

Varsóvia; 
• Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo em 

Igreja Tempelinaukio, Catedral de Santo Alexandre Nevsky e 
Jurmala; 

• Visitas e entradas conforme programa (visita à Igreja 
Tempelinaukio está sujeita aos serviços religiosos da mesma);

•  Travessia Helsínquia/Tallin em ferry; 
• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis em Tallin, Riga, 

Vilnius e Varsóvia (1 peça de bagagem por pessoa); 
• Seguro Multiviagens – capital €30,000*; 
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA; 
• Taxas de aviação - € 130 (saída de Lisboa).
*Seguros complementares, pág 82

CAPITAIS BÁLTICAS 
E POLÓNIA

HELSÍNQUIA    TALLIN   RIGA VILNIUS    VARSÓVIA   
1 1 2 1 2

DATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS 

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA

Taxas de aviação saída do Porto € 45

SUPLEMENTOS

Nas datas sublinhadas o itinerário realiza-se no sentido inverso, 
garantindo integralmente todos os serviços e visitas programadas. 
Para mais informações consulte www.nortravel.pt
Na partida de 11Jun o alojamento em Vilnius será no Hotel Europa 
Royale **** ou similar.
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ESTOCOLMO
OSLO

COPENHAGA

LILLEHAMER

BERGEN

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

BERGEN COPENHAGA

 1º DIA  LISBOA OU PORTO / ESTOCOLMO 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida 
para formalidades de embarque. Partida em voo regular TAP 
Portugal com destino a Estocolmo. Chegada ao aeroporto 
e desembarque assistido pelo nosso guia português que 
acompanha toda a viagem do aeroporto de chegada ao 
aeroporto de partida. Transporte ao Hotel Nordic C **** 
ou similar, jantar e alojamento. 

 2º DIA  ESTOCOLMO 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Visita panorâmica, com guia 
local, de Estocolmo, conhecida como “A Bela Sobre a Água”, 
ocupando 14 ilhas interligadas por múltiplas pontes. Passeio 
a pé na cidade antiga ou “Gamla Stan”, onde se encontram, 
entre outros monumentos de interesse, o Palácio Real e a 
Catedral. Visitamos também o interior da Câmara Municipal, 
onde se realizam o banquete e o baile depois da cerimónia 
da entrega do Prémio Nobel. Almoço em restaurante local. De 
tarde, visita ao Museu Vasa, o mais famoso de toda a Suécia, 
que exibe o único navio do século XVII que ainda existe. 
Alojamento e jantar no hotel. 

 3º DIA  ESTOCOLMO / LILLEHAMMER 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida com destino a 
Lillehammer, passando por uma paisagem de bosques, vales, 
lagos e vilarejos. Breve paragem em Karlstad. Continuamos 
em direção à Noruega, pelas províncias de Varmland e por 

Hamar, nas margens do Lago Mjosa. Almoço em restaurante 
local. Chegada a Lillehammer situada junto ao lago Mjosa 
– o maior da Noruega, é um dos centros de esqui mais 
conhecidos da Escandinávia e ficou célebre pelos Jogos 
Olímpicos de inverno de 1994. Transporte ao Hotel Radisson 
Blu Lillehammer  **** ou similar, jantar e alojamento. 

 4º DIA  LILLEHAMMER / FIORDES / BERGEN 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para Borgund 
passando por encantadoras localidades e belíssimas 
paisagens montanhosas dos fio des, onde se encontra a Igreja 
de Madeira de Borgund uma das mais bem conservadas da 
Noruega (entrada incluída). Almoço em restaurante local. 
Continuação para Flam, e embarque no ferry até Gudvangen, 
atravessando o Sognefjo de. Desembarque e continuação 
para Bergen. Chegada, jantar e alojamento no Hotel 
Augustin ***Sup, ou similar. 

 5º DIA  BERGEN 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para visita, com 
guia local desta belíssima cidade histórica protegida pela 
UNESCO, rodeada de fio des e colinas e que, durante séculos 
foi um dos portos mais importantes da Escandinávia e da 
Liga Hanseática. Especial destaque para o Bairro Bryggen, o 
antigo centro de comércio da cidade – o Molhe do Mercader, 
todo construído em madeira e que consta da Lista de 
Património da Humanidade pela UNESCO, o antigo porto, 
o Fisketorget, o Mercado de peixe e das flores, e as igrejas. 
Almoço em restaurante local. Tarde livre para atividades de 
gosto pessoal. Jantar e alojamento no hotel. 

 6º DIA  BERGEN / OSLO 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida em direção a Oslo, 

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário ESTOCOLMO • LILLEHAMMER • BORGUND • FIORDES • BERGEN • OSLO • COPENHAGA

passando pelo planalto de Hardanger, o mais extenso da 
Europa. Surpreendente pela sua vegetação, lagoas e rios. 
Almoço em restaurante local. Seguimos viagem para Oslo. 
Chegada, jantar e alojamento no Hotel Royal Christiania 
**** ou similar. 

 7º DIA  OSLO / COPENHAGA 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Início da visita de cidade, 
com guia local. Oslo possui 343 lagos, sendo o maior 
Maridal Svannet (3,91 km2). Começaremos com um passeio 
de autocarro pela animada rua Karl Johan e passamos pela 
impressionante Fortaleza Akerhus, o Parlamento Norueguês, 
a Catedral de Oslo e a conhecida Câmara Municipal, com 
as famosas torres gémeas. Posteriormente, passamos pelo 
Palácio Real, a caminho do Parque Frogner, com as suas 
esculturas de Gustaf Vigeland, que descrevem a vida humana 
em todas as suas etapas, incluindo o famoso monolito 
(Monollitten). Visitamos ainda o trampolim de saltos em 
Holmenkollen com uma magnífica vista sobre Oslo e o seu 
fio de, a artéria principal onde se destaca o Palácio Real e por 
fim, a Universidade e o Parlamento. Almoço em restaurante 
local. Depois de almoço, transporte ao porto para embarcar 
no Ferry DFDS Seaways com destino a Copenhaga. Jantar e 
noite a bordo (cabines exteriores). 
Nota: Na travessia de Ferry Oslo/Copenhaga todos os passageiros 
deverão levar consigo a bordo uma mala de mão com o necessário 
para essa noite, já que não terão acesso à sua bagagem durante a 
travessia e até à saída do barco. 

 8º DIA  COPENHAGA 
Pequeno-almoço buffet. Desembarque assistido por guia 
local que acompanha o grupo até ao final da viagem, onde 
se destaca a Praça da Câmara Municipal, o parque de 

9 DIAS 15 REFEIÇÕES
8 VISITAS +8 P. A. BUFFET

AS 3 CAPITAIS DA  
ESCANDINÁVIA E FIORDES 
DA NORUEGA 

ESTOCOLMO LILLEHAMMER   BERGEN OSLO    FERRY  OSLO/COPENHAGA COPENHAGA   
2 1 2 1 1 1

PARTIDAS GARANTIDAS nas datas assinaladas
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diversões mais antigo do mundo o “Tivoli” inaugurado em 
1843, a Gliptoteca New Calsberg, o Museu Nacional. Depois 
dirigimo-nos em direção ao Palácio de Christianborg, sede 
do Parlamento dinamarquês, onde temos oportunidade de 
tirar algumas fotos do Palácio e da antiga Bolsa de Valores, 
um dos edifícios mais emblemáticos da cidade, e a Igreja 
Naval. Passamos também por Kongs Nytorv (Praça Nova 
do Rei) onde está situado o Teatro real Dinamarquês, com 
a sua companhia de Ballet mundialmente famosa. Temos 
ainda a oportunidade de admirar o canal/porto Nyhavn, 
antigo bairro de pescadores com as suas pitorescas casas e 
barcos coloridos, onde viveu o genial escritor Hans Christian 
Andersen. Fazemos uma paragem para fotos na residência 
Real, o Palácio de Amalienborg. No caminho também 
passamos pelo Jardim do Rei com o magnífico Castelo de 
Rosenborg, no estilo Renascentista. Transporte ao Hotel 
Tivoli **** ou similar. Partimos do hotel para o Parque 
Tivoli, numa breve caminhada. O almoço será servido em 
restaurante local dentro do Parque. Restante tarde livre para 
atividades de gosto pessoal ou para aproveitar as atrações 
do Parque. Breve caminhada para regressar ao hotel. Jantar 
e alojamento no hotel. 

 9º DIA  COPENHAGA / LISBOA OU PORTO 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar, 
transporte ao aeroporto. Formalidades de embarque e 
partida em voo regular da TAP Portugal com destino a Lisboa 
ou Porto. Chegada ao respetivo aeroporto. FIM DA VIAGEM

JULHO 3 10 17 24 31

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.   CRIANÇA

Todas as datas de partida € 2.795 € 3.575 € 2.195

• Passagem aérea em classe económica em voos regulares 
TAP Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte 
de 1 peça de bagagem por pessoa até 23 kg; 

• Assistência nas formalidades de embarque; 
• Circuito em autocarro de turismo, de acordo com o itinerário; 
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa 

desde o aeroporto de chegada até ao 7º dia à noite; 
• Alojamento nos hotéis indicados ou similares, em base de 

duplo; 
• Todos os pequenos-almoços buffet; 
• Refeições indicadas no itinerário – 15 refeições (bebidas não 

incluídas); 
• Visitas com guias locais em Estocolmo, Bergen, Oslo e 

Copenhaga; 

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 140 (saída de Lisboa).  Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. 
Preço da criança (2-11anos), compartilhando o quarto com dois adultos. (mínimo 18 participantes nas partidas não garantidas).

AS 3 CAPITAIS DA ESCANDINÁVIA E FIORDES DA NORUEGA

• Restantes visitas orientadas pelo nosso guia privativo: 
Visita do interior da Câmara Municipal de Estocolmo, Visita 
do Museu Vasa, Igreja de Madeira de Borgund e Visita do 
parque Tivoli. 

• Visitas e entradas conforme programa; 
• Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*; 
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA; 
• Taxas de aviação - € 140 (saída de Lisboa). 

Este circuito não tem incluído serviço de bagageiros. 

*Seguros complementares, pág.82

DATAS DE PARTIDA    GARANTIDAS 

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA

Taxas de aviação saída do Porto € 45

SUPLEMENTOS

AGOSTO 7 14

OSLO

ESTOCOLOMO

FERRY OSLO / COPENHAGA
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HELSÍNQUIA S. PETERSBURGO

MOSCOVO

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

S. PETERSBURGO MOSCOVO

 1º DIA  LISBOA OU PORTO / HELSÍNQUIA 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida para 
formalidades de embarque. Partida em voo regular da TAP 
Portugal com destino a Helsínquia. Noite a bordo. 

 2º DIA   HELSÍNQUIA 
Chegada ao aeroporto de Helsínquia ao início da manhã. 
Assistência pelo nosso guia privativo de língua portuguesa que 
acompanha a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto de 
partida. Transporte ao Hotel Scandic Grand Marina ****, 
ou similar. Pequeno-almoço buffet. Manhã livre para atividades 
de gosto pessoal ou para descansar. De tarde, breve visita 
a pé orientada pelo nosso guia privativo, nesta cidade onde 
se cruzam 3 culturas: Finlandesa, Sueca e Russa. Jantar e 
alojamento no hotel.

 3º DIA  HELSÍNQUIA / S. PETERSBURGO
Pequeno-almoço buffet. Em hora a combinar localmente, 
transporte para o terminal ferroviário, para uma relaxante 
viagem de comboio até S. Petersburgo. Chegada e almoço 
em restaurante local. Transporte ao Hotel Radisson Sonya 
**** ou similar. Tarde livre para atividades de gosto pessoal. 
Jantar e alojamento no hotel. 

 4º DIA  S. PETERSBURGO 
Pequeno-almoço buffet. Saída para visita guiada da cidade 
fundada por Pedro, o Grande, em 1703 e unanimemente 
considerada uma das mais belas e ricas do mundo. Da visita, e 

para além de uma panorâmica geral da cidade, destacamos: o 
Almirantado (exlíbris da cidade), o interior da fabulosa Catedral 
de Santo Isaac, a Fortaleza de Pedro e Paulo incluindo a Catedral 
onde se encontram sepultados os Czares da família Romanov. 
Almoço em restaurante local. Tarde livre para atividades de 
gosto pessoal. Ao fim da tarde, assistimos a um dos famosos 
espetáculos de folclore russo. Jantar e alojamento no hotel. 

 5º DIA  S. PETERSBURGO 
Pequeno-almoço buffet. Partida para excursão de meio dia, com 
guia local, ao Palácio Imperial de Pedro o Grande (Petrodvorets), 
um dos mais sumptuosos palácios russos, construído para 
rivalizar com Versalhes, após a visita que o Imperador Pedro 
realizou à capital francesa em 1717. Almoço em restaurante 
local. De tarde, visitamos o essencial do Museu Hermitage, um 
dos mais prestigiados museus do mundo, que ocupa um 
grande conjunto de edifícios (incluindo o Palácio de Inverno). 
Jantar e alojamento no hotel. 

 6º DIA  S. PETERSBURGO / MOSCOVO 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Manhã livre para atividades 
de gosto pessoal. Almoço incluído. Em hora a determinar 
transporte para o terminal ferroviário, para início da viagem com 
destino a Moscovo. Chegada e transporte ao Hotel Holiday Inn 
Lesnaya **** ou similar. Jantar e alojamento no hotel. 

 7º DIA  MOSCOVO 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Manhã dedicada a conhecer 
Moscovo com orientação de guia local, incluindo: a Praça 
Vermelha, construída no séc. XV por Ivan III, cenário privilegiado 
das grandes paradas militares de todos os tempos, com a 
fascinante Basílica de S. Basílio. Oportunidade ainda para 
observar o Museu Histórico Estatal construído nos anos 70- 80 

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário HELSINQUIA • S. PETERSBURGO • MOSCOVO

• Passagem aérea classe económica em voos regulares da
TAP Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte 
de 1 peça de bagagem até 23 kg; 

• Comboio, em 2ª classe, para os percursos Helsínquia / S.
Petersburgo e S. Petersburgo / Moscovo em linha regular;

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em autocarro de turismo de acordo com o itinerário; 
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa 

desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no 
destino; 

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares; 
• Todos os pequenos-almoços buffet; 
• Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não 

incluídas); 

JUNHO 10 24

JULHO 8 22

AGOSTO 5

9 DIAS 13 REFEIÇÕES
13 VISITAS +8 P. A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.   CRIANÇA

Todas as datas de partida € 1.890 € 2.340 € 1.640

do séc. XIX, a sul poderemos apreciar ainda a Catedral do Manto 
da Virgem, obra erguida por Barma e Postnik em homenagem à 
glória militar russa, e por fim, o mausoléu de Lenine, construído 
em 1924 pelo arquiteto Schussev. Almoço em restaurante 
local. De tarde, conhecemos, com guia local, o famoso Metro 
de Moscovo com algumas das principais estações, construído 
por Estaline e onde participaram os mais famosos artistas 
e arquitetos da época; com 165 estações e cerca de 265 
quilómetros, transporta aproximadamente nove milhões de 
passageiros por dia; seguimos para visita à Galeria Tretyakov, 
que acolhe a maior e mais valiosa coleção de arte russa do 
mundo. Jantar incluído. Alojamento. 

 8º DIA  MOSCOVO 
Pequeno-almoço buffet. Acompanhados de guia local, o dia 
será inteiramente dedicado à visita ao imponente conjunto 
arquitetónico intra-muros do Kremlin, testemunho dos mais 
marcantes e famosos acontecimentos da história Russa, sede 
dos poderes político e espiritual, com as suas maravilhosas 
Catedrais ortodoxas (Assunção, Arcanjo, Anunciação e Doze 
Apóstolos). De seguida, o Armorial do Estado, famoso museu 
onde se encontra a principal riqueza acumulada pelos principais 
Czares russos ao longo dos séculos. Almoço em restaurante 
local. De tarde, seguimos para a Catedral de S. Basílio, principal 
catedral ortodoxa russa mandada construir no séc. XVI por “Ivan 
O Terrível”. Jantar e alojamento no hotel. 

 9º DIA  MOSCOVO / LISBOA OU PORTO 
Pequeno-almoço piquenique. Em hora a indicar localmente, 
transporte ao aeroporto para formalidades de embarque. 
Partida em voo regular TAP Portugal, com destino a Lisboa ou 
Porto. Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

• Visitas com guias locais em S. Petersburgo e Moscovo; 
• Visitas e entradas conforme programa: visita panorâmica 

em Helsínquia, catedral de Santo Isaac, Fortaleza de Pedro 
e Paulo, espetáculo de folclore Russo, Palácio Imperial
de Pedro, Museu Hermitage, metro de Moscovo, galeria
Tretyakov, Kremlin com a sua Catedral, Museu Armorial do 
Estado e Catedral de S. Basílio; 

• Serviço de bagageiros nos terminais ferroviários (1 peça de 
bagagem por pessoa); 

• Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*; 
• Taxas de turismo, serviço e IVA; 
• Taxas de aviação - € 150 (saída de Lisboa).
*Seguros complementares, pág. 82

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 150 (saída de Lisboa). Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. Preço da 
criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos. (mínimo 18 participantes nas partidas não garantidas).

• Visto e seguro obrigatório € 120.
Nota: valor sujeito a reconfirmação e, aplicável ao visto
requisitado com 21 dias de antecedência. Outros prazos -
consulte-nos.

DATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS 

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA

Taxas de aviação saída do Porto € 45

SUPLEMENTOS

PASSAPORTE COM VISTO OBRIGATÓRIO

MOSCOVO, S. PETERSBURGO 
E HELSÍNQUIA 

HELSÍNQUIA    S. PETERSBURGO    MOSCOVO  
2 3 3

MOSCOVO    S. PETERSBURGO    HELSÍNQUIA  
2 3 1

PARTIDAS GARANTIDAS nas datas assinaladas

7 DIAS9 DIAS
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MOSCOVO S. PETERSBURGO

 1º DIA  LISBOA OU PORTO / MOSCOVO 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da saída para 
formalidades de embarque. Partida em voo regular da TAP 
Portugal com destino a Moscovo. Noite a bordo.   

 2º DIA  MOSCOVO 
Chegada e assistência pelo guia privativo de língua portuguesa 
que acompanha a viagem do aeroporto de chegada ao 
aeroporto de partida. Transporte ao Hotel Holiday Inn Lesnaya 
**** ou similar. Alojamento. Pequeno almoço buffet no 
hotel. Manhã dedicada a conhecer Moscovo com orientação 
de guia local, incluindo: a Praça Vermelha, construída no 
séc. XV por Ivan III, cenário privilegiado das grandes paradas 
militares de todos os tempos, com a fascinante Basílica de S. 
Basílio. Oportunidade ainda para observar o Museu Histórico 
Estatal construído nos anos 70- 80 do séc. XIX, a sul poderemos 
apreciar ainda a Catedral do Manto da Virgem, obra erguida por 
Barma e Postnik em homenagem à glória militar russa, e por 
fim, o mausoléu de Lenine, construído em 1924 pelo arquiteto 
Schussev. Seguimos para visita à Galeria Tretyakov, que 
acolhe a maior e mais valiosa coleção de arte russa do mundo. 
Almoço em restaurante local. De tarde, conhecemos, com guia 
local, o famoso Metro de Moscovo com algumas das principais 
estações, construído por Estaline e onde participaram os mais 
famosos artistas e arquitetos da época; com 165 estações e 
cerca de 265 quilómetros, transporta aproximadamente nove 
milhões de passageiros por dia. Jantar incluído. Alojamento. 

 3º DIA  MOSCOVO / S. PETERSBURGO
Pequeno-almoço buffet. Acompanhados de guia local, a manhã 
será inteiramente dedicada à visita ao imponente conjunto 
arquitetónico intra-muros do Kremlin, testemunho dos mais 
marcantes e famosos acontecimentos da história Russa, sede 
dos poderes político e espiritual, com as suas maravilhosas 
Catedrais ortodoxas (Assunção, Arcanjo, Anunciação e Doze 
Apóstolos). De seguida, o Armorial do Estado, famoso museu 
onde se encontra a principal riqueza acumulada pelos principais 
Czares russos ao longo dos séculos. Almoço em restaurante 
local. De tarde, seguimos para a Catedral de S. Basílio, principal 
catedral ortodoxa russa mandada construir no séc. XVI por “Ivan 
O Terrível”. Em hora a determinar transporte para o terminal 
ferroviário, para início da viagem com destino a S. Petersburgo. 
Chegada e transporte ao Hotel Radisson Sonya **** ou 
similar. Jantar e alojamento no hotel.

 4º DIA  S. PETERSBURGO 
Pequeno-almoço buffet. Pequeno-almoço buffet. Saída para 
visita guiada da cidade fundada por Pedro, o Grande, em 1703 
e unanimemente considerada uma das mais belas e ricas 
do mundo. Da visita, e para além de uma panorâmica geral 
da cidade, destacamos: o Almirantado (exlíbris da cidade), 
a Fortaleza de Pedro e Paulo incluindo a Catedral onde 
se encontram sepultados os Czares da família Romanov. 
Almoço em restaurante local. De seguida, visitamos o interior 
da fabulosa Catedral de Santo Isaac. Jantar e alojamento no 
hotel. 

 5º DIA  S. PETERSBURGO
Pequeno-almoço buffet. Partida para excursão de meio 
dia, com guia local, ao Palácio Imperial de Pedro o Grande 
(Petrodvorets), um dos mais sumptuosos palácios russos, 

• Passagem aérea classe económica em voos regulares da
TAP Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte 
de 1 peça de bagagem até 23 kg; 

• Comboio, em 2ª classe, para os percursos Moscovo/ S.
Petersburgo e S. Petersburgo / Helsínquia em linha regular;

• Assistência nas formalidades de embarque; 
• Circuito em autocarro de turismo de acordo com o itinerário; 
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa 

desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no 
destino; 

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares; 
• Todos os pequenos-almoços buffet; 
• Refeições indicadas no itinerário – 10 refeições (bebidas não 

incluídas); 

JUNHO 17

JULHO 1 15 29

7 DIAS 10 REFEIÇÕES
13 VISITAS +6 P. A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.   CRIANÇA

Todas as datas de partida € 1.790 € 2.140 € 1.540

construído para rivalizar com Versalhes, após a visita que o 
Imperador Pedro realizou à capital francesa em 1717. Almoço 
em restaurante local. De tarde, visitamos o essencial do Museu 
Hermitage, um dos mais prestigiados museus do mundo, que 
ocupa um grande conjunto de edifícios (incluindo o Palácio 
de Inverno). Ao fim da tarde, assistimos a um dos famosos 
espetáculos de folclore russo. Jantar e alojamento no hotel. 

 6º DIA  S. PETERSBURGO / HELSÍNQUIA
Pequeno-almoço buffet. Em hora a combinar localmente, 
transporte para o terminal ferroviário, para uma relaxante 
viagem de comboio até Helsínquia. Almoço em restaurante 
local. Breve visita a pé orientada pelo nosso guia privativo, 
nesta cidade onde se cruzam 3 culturas: Finlandesa, Sueca e 
Russa. Jantar e alojamento no Hotel Scandic Grand Marina 
**** ou similar.

 7º DIA  HELSÍNQUIA / LISBOA 
Pequeno-almoço piquenique. Em hora a indicar localmente, 
transporte ao aeroporto para formalidades de embarque. 
Partida em voo regular TAP Portugal, com destino a Lisboa ou 
Porto. Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

• Visitas com guias locais em Moscovo e S. Petersburgo; 
• Visitas e entradas conforme programa: metro de Moscovo, 

galeria Tetrayakov, Kremlin com a sua Catedral, Museu
Armorial do Estado e Catedral de S. Basílio, catedral de
Santo Isaac, Fortaleza de Pedro e Paulo, Palácio Imperial 
de Pedro, museu Hermitage, espetáculo de folclore Russo 
e visita panorâmica em Helsínquia; 

• Serviço de bagageiros nos terminais ferroviários (1 peça de 
bagagem por pessoa); 

• Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*; 
• Taxas de turismo, serviço e IVA; 
• Taxas de aviação - € 150 (saída de Lisboa).
*Seguros complementares, pág. 82

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 150 (saída de Lisboa). Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. Preço da 
criança (2-11 anos), compartilhando quarto com dois adultos. (mínimo 18 participantes nas partidas não garantidas).

• Visto e seguro obrigatório € 120.
Nota: valor sujeito a reconfirmação e, aplicável ao visto
requisitado com 21 dias de antecedência. Outros prazos -
consulte-nos.

DATAS DE PARTIDA    GARANTIDAS 

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA

Taxas de aviação saída do Porto € 45

SUPLEMENTOS

PASSAPORTE COM VISTO OBRIGATÓRIO

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário MOSCOVO • S. PETERSBURGO • HELSÍNQUIA

HELSÍNQUIA

MOSCOVO, S. PETERSBURGO E HELSÍNQUIA
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SÓFIA

RILA

VELIKO
TARNOVO

BUCARESTE

PELES / BRAN

VALE DAS 
ROSAS

PLOVDIV
BACHKOVO

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

SÓFIA BUCARESTE

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

BUCARESTE • CASTELO DE BRAN • SINAIA • CASTELO DE PELES • VELIKO TARNOVO • VALE DAS ROSAS • PLOVDIV •  MOSTEIRO DE BACHKOVO 
MOSTEIRO DE RILA • SÓFIA 

 1º DIA  LISBOA / BUCARESTE
Comparência no aeroporto ao final da tarde/início da noite,120 
minutos antes da partida. Formalidades de embarque e partida 
em voo regular da Blue Air, com destino a Bucareste. Noite a 
bordo.

 2º DIA  BUCARESTE
Chegada ao aeroporto de Bucareste ao início da manhã. 
Assistência pelo guia privativo de língua portuguesa, que 
acompanha toda a viagem do aeroporto de chegada ao 
aeroporto de partida. Transporte ao Hotel Athenee Palace Hilton 
Bucharest ***** ou similar. À chegada pequeno-almoço 
buffet no hotel. Dia livre para atividades de gosto pessoal. À 
noite, jantar típico com espetáculo de folclore. Alojamento no 
hotel.

 3º DIA   BUCARESTE 
Pequeno-almoço no hotel e início da visita, com guia local, da 
“ Pequena Paris “, conhecida desde finais do século XIX pelos 
seus boulevards e pelos edifícios da “Belle Époque” bem patente 
na Avenida Vitoria onde se encontram por exemplo o Ateneo 
Romeno, o Museu George Enescu ou o Circulo Militar Nacional. 
Destaque durante a visita para o Palácio do Parlamento, 
o segundo maior edifício do mundo depois do Pentágono, 
mandado construir por Ceausescu e a que chamou a Casa do 
Povo. Continuação para a Catedral Patriarca do séc. XVII, sede 
da Igreja Ortodoxa Romena. Passamos agora pelas famosas 
praças Unirii e da Universidade, a praça Romana e também 
a Praça da Revolução, onde o ex-ditador Ceausescu fez o seu 
último discurso antes de ser condenado e executado. Finalmente 
a Praça da Vitória onde se encontra o Governo da Roménia, o 
famoso Arco de Triunfo símbolo da unificação do país e o Parque 

Herastrau, o maior de Bucareste com 110 hectares. Almoço em 
restaurante local. De tarde visitamos o Museu da Aldeia – numa 
área de 15 ha encontram-se cerca de 300 casas, igrejas e outras 
estruturas rústicas provenientes de todas as regiões romenas. 
Tempo livre para atividades de gosto pessoal. Jantar incluído. 
Alojamento no hotel.

 4º DIA   BUCARESTE / CASTELO DE BRAN / SINAIA / 
CASTELO DE PELES / BUCARESTE
Após o pequeno-almoço no hotel, saída em direção ao castelo 
de Bran, encravado na floresta aos pés dos Cárpatos. Foi nesta 
admirável construção do séc. XIV que viveu o príncipe Vlad 
Tepes, inspirador da mítica personagem de Drácula. Almoço 
em restaurante local. Continuação para Sinaia, uma conhecida 
estância de férias da elite Romena, que conheceu o seu 
desenvolvimento quando o Rei Carol I a elegeu como residência 
de verão no ano de 1870, construindo o Castelo de Peles. Visita 
deste romântico edifício. Após viagem para sul, chegamos a 
Bucareste. Alojamento e jantar no hotel.

 5º DIA  BUCARESTE / VELIKO TARNOVO / VALE DAS 
ROSAS / PLOVDIV
Pequeno-almoço no hotel. Atravessando grandes 
extensões agrícolas em direção ao rio Danúbio chegamos 
à Bulgária. Seguimos viagem em para Veliko Tarnovo, a 
antiga capital da Bulgária na Idade Média. À chegada, breve 
paragem na colina Tsarevets para fotografar o Castelo Real, 
seguida de almoço incluído em restaurante local. Em hora 
a combinar prosseguimos viagem para o famoso Vale das 
Rosas. Atravessando uma passagem na cordilheira dos 
Balcãs, chegamos a Shipka, onde os exércitos Russo e Turco 
escreveram uma página sangrenta da sua história. Breve visita 
à Igreja Ortodoxa Russa. A caminho de Kazanlak visitamos um 
importantíssimo túmulo Trácio, testemunho da antiga, mas 
sofisticad , civilização que deu origem à Bulgária dos dias de 
hoje. Após esta visita seguimos em direção a Plovdiv, a maior 
metrópole da Trácia, onde gregos e romanos deixaram as 

• Passagem aérea classe económica em voos regulares Blue Air / 
Bulgaria Air, para os percursos indicados, com direito ao transporte 
de 1 peça de bagagem por pessoa até 23 kg;

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o 

itinerário;
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa, desde 

o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
• Alojamento em hotéis de 4 e 5 estrelas, em base de duplo;
• 7 Pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário – 12 Refeições (bebidas não 

incluídas);

JULHO 21 28

AGOSTO 4 11 18 25

8 DIAS 12 REFEIÇÕES
12 VISITAS +7 P. A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.   CRIANÇA
Todas as datas de partida € 1.495 € 1.795 € 995

marcas das suas civilizações. Jantar e alojamento no Hotel 
Ramada Trimontium Plovdiv **** ou similar.

 6º DIA  PLOVDIV/ MOSTEIRO DE BACHKOVO / PLOVDIV
Após o pequeno-almoço no hotel, vamos conhecer a 2ª cidade 
da Bulgária, sendo uma parte do passeio a pé na cidade 
velha, onde o empedrado das ruas e dos muros se misturam 
harmoniosamente com as casas simétricas de madeira colorida. 
Visita ao Teatro Romano e a uma antiga casa senhorial, hoje 
o Museu Etnográfic . Almoço em restaurante local. De tarde, 
saída para as montanhas de Ródope onde, aninhado na 
paisagem acidentada e selvagem, encontramos o Mosteiro de 
Bachkovo, um dos mais antigos do leste ortodoxo na Europa. A 
igreja da Virgem Maria (data de 1604) mantem o ícone valioso 
da Virgem Maria Eleusa do ano 1310. Segundo a lenda, este 
ícone é milagroso e atrai muitos peregrinos. Regresso a Plovdiv, 
alojamento e jantar no hotel. 

 7º DIA   PLOVDIV / MOSTEIRO DE RILA / SOFIA 
Após o pequeno-almoço no hotel seguimos em direção a Rila, 
para conhecer o Mosteiro do mesmo nome, Património da 
Humanidade pela UNESCO, magnífico edifício que foi, durante 
muito tempo, lugar de peregrinação respeitado, mesmo durante 
a ocupação turca. No museu encontra-se uma admirável coleção 
de objetos de arte sacra. Almoço em restaurante local. Em hora 
a combinar localmente, continuação da viagem para a capital da 
Bulgária, a cosmopolita cidade de Sofi . Alojamento e jantar no 
Hotel Central Park **** ou similar. 

 8º DIA   SOFIA / LISBOA 
Pequeno-almoço no hotel. Visita panorâmica desta cidade de 
intenções cosmopolitas, onde oriente e ocidente estão de mãos-
dadas, sendo parte do passeio a pé, incluindo a Catedral de 
Alexandre Nevski. Almoço em restaurante local. Tempo livre para 
atividades de gosto pessoal. Em hora a combinar transporte ao 
aeroporto. Partida em voo regular da Bulgaria Air com destino a 
Lisboa. Chegada. FIM DA VIAGEM. 

Os preços indicados incluem taxas de aviação de 
€ 95 (saída de Lisboa). Nota: valores das taxas de 
aviação sujeitos a alteração. Preço da criança (2-11 anos), 
compartilhando quarto com dois adultos.

• Guias locais selecionados em Bucareste, Mosteiro de Rila, Sófia, 
Catedral de Alexander Nevski (Sófia);

• Restantes visitas orientadas pelos nosso guia privativo em: 
Bucareste - jantar típico com folclore; Castelos de Peles e Bran, 
Veliko Tarnovo, Igreja Ortodoxa Russa em Shipka, túmulo Trácio, 
Plovdiv e Mosteiro de Bachkovo;

• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de bagagem por 
pessoa);

• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
• Taxas de turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 95 (saída de Lisboa).
*Seguros complementares, pág 82

ROMÉNIA 
E BULGÁRIA

BUCARESTE     PLOVDIV  SÓFIA     
3 2 1

DATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS 

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA

Nas datas sublinhadas o itinerário realiza-se no sentido inverso, 
garantindo integralmente todos os serviços e visitas programadas. 
Para mais informações consulte www.nortravel.pt

PARTIDAS GARANTIDAS
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CRUZEIROS
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CANNES

NÁPOLES
BARCELONA

LA SPEZIA

PALMA DE 
MAIORCA

AJACCIO

GÉNOVA

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO A BORDO

VISTA AÉREA

CRUZEIRO MSC FANTASIA BARCELONA • AJACCIO • NÁPOLES • LA SPEZIA (CINQUE TERRE) • GÉNOVA • CANNES (MÓNACO) • PALMA DE MAIORCA

 1º DIA  LISBOA / BARCELONA - INÍCIO DO CRUZEIRO ÀS 
18H00 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. 
Formalidades de embarque e partida em voo regular da TAP 
Portugal com destino a Barcelona. À chegada, formalidades 
de desembarque assistidas e partida em autocarro privativo, 
com destino ao porto para embarque no MSC FANTASIA. 
Instalação nos respetivos camarotes. Jantar e noite a bordo. 
Navegação. Aproveite para um primeiro contacto com este 
moderno navio. 

 2º DIA  CRUZEIRO – AJACCIO (CÓRSEGA/FRANÇA) – DAS 
12:00 ÀS 19:00 
Pensão completa a bordo – guia privativo 
Explore as áreas mais atrativas desta encantadora cidade, 
fundada pelos genoveses em 1492 e cidade natal de 
Napoleão Bonaparte.  Nascido em Ajaccio em 1769, não há 
uma única rua ou edificação que não seja um testemunho 
da sua vida. Visitaremos os verdejantes Jardins Casone, 
uma das inúmeras áreas verdes da cidade e fazemos uma 
breve paragem em Parata. para apreciar a vista das Ilhas 
Sanguinárias, um pequeno arquipélago com torres de vigia 
em cada ilha. A nossa excursão inclui, também, um passeio 
a pé pelo bairro histórico de Ajaccio. Regresso ao navio. Noite 
a bordo.
Notas: na visita ao bairro histórico teremos que caminhar em terreno 
irregular; recomendamos calçar sapatos confortáveis. Se houver algum 
evento religioso, a Catedral poderá estar encerrada. 

 3º DIA  CRUZEIRO - NÁPOLES (ITÁLIA) – DAS 11:00 ÀS 
18:00 
Pensão completa a bordo – guia privativo 
Manhã e almoço a bordo. Em hora a combinar localmente, 
o nosso guia Nortravel convida-o a um passeio a pé 
pela carismática cidade de Nápoles. Durante o passeio 

passaremos pelas importantes e movimentadas ruas da 
cidade, famosas pelo seu tráfico frenético, até ao centro 
histórico para visita a 2 pérolas arquitetónicas e artísticas 
da cidade: a “Chiesa del Gesú” e a Basílica de Santa Chiara. 
Continuaremos para o centro cívico, até às famosas Galerias 
Príncipe Umberto I, Teatro de San Carlo e Piazza Plebiscito. 
Regresso ao navio. Noite a bordo. 

 4º DIA  CRUZEIRO - LA SPEZIA – CINQUE TERRE (ITÁLIA) – 
DAS 12:00 AS 01:00  
Este dia é reservado para conhecer com guia local, o 
Parque Nacional de Cinque Terre. É às cinco vilas pitorescas 
de Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola 
e Riomaggiore, situadas ao longo da costa da Ligúria - 
classificadas Património da Humanidade pela UNESCO –, 
que se refere o nome Cinque Terre. A excursão iniciar-se-á 
com uma viagem panorâmica em autocarro até Portovenere, 
encantadora vila piscatória. Partiremos num passeio de 
barco, que permitirá observar a deslumbrante beleza natural, 
assim como ter contacto com as antigas tradições desta 
região. Tempo livre no centro histórico de Monterosso al Mare, 
para explorar por conta própria. Regresso ao navio. Jantar e 
noite a bordo. 

 5º DIA  CRUZEIRO – GÉNOVA (ITÁLIA) – DAS 8:00 ÀS 
18.00
Pensão completa a bordo – guia privativo 
Em hora a combinar localmente, o nosso guia Nortravel 
convida-o a percorrer o centro histórico de Génova, cidade 
que rivaliza com Marselha pelo título de melhor porto da 
Europa e uma das mais negligenciadas cidades artísticas de 
Itália. Génova é uma pérola prestes a ser descoberta, é a joia 
artística verdadeiramente inesperada. Senhora dos mares até 
ao século XVI, os seus mercadores encheram-na de palácios 
barrocos e de igrejas sumptuosas onde o ouro se convertia 
em objetos de Fé: um passeio pela Via Garibaldi, a antiga 
Strada Nuova (Património da UNESCO) e pela Via Caruggi, 
levar-nos-á à Catedral de São Lourenço, passando pela 
barroca Igreja da Imaculada, pelo Palácio dos Doges e pelo 
estonteante templo dos Jesuítas, o Gesù, alguns exemplos do 

esplendor da República que ombreou com Veneza. Próximo 
fica a controversa casa atribuída a Cristóvão Colombo e as 
ruas intrincadas e castiças mercantis do bairro de San Pietro 
in Banchi. Restante tempo livre. Noite a bordo.

 6º DIA  CRUZEIRO – CANNES (FRANÇA) – MONTE CARLO 
(MÓNACO) – DAS 08:00 AS 16:00  
Saímos, em hora a indicar localmente, ao longo da costa, 
passando por St. Jean Cap Ferrat, Beaulieu, Eze-sur-Mer em 
direção ao Principado do Mónaco. A primeira paragem será no 
“Rochedo” do Mónaco, a zona mais a oeste, onde se encontra 
o Museu Oceanográfic , a Catedral e o Palácio do Principado, 
antes de nos dirigirmos para a zona antiga. Veremos ainda 
um dos edifícios mais famosos do Principado: o lendário 
Casino (exterior), que fica junto ao glamoroso Hotel de Paris. 
Tempo livre. Regresso ao navio. Jantar e noite a bordo. 

 7º DIA  CRUZEIRO - PALMA DE MAIORCA (ESPANHA) – 
DAS 14:00 AS 00:30  
Pensão completa a bordo – guia privativo 
Maiorca, a maior ilha do arquipélago das Baleares 
espanholas, oferece aos seus visitantes longas praias, ótima 
vida social, baías tranquilas e um interior rico e variado que, 
no seu conjunto, fazem desta ilha uma das mais bonitas de 
Espanha. A sua capital é a movimentada cidade de Palma 
onde o nosso navio atraca. Passeio panorâmico por Palma, 
com guia local, parando para tirar fotos no Castelo de Bellver, 
um forte histórico, construído em estilo gótico. Tempo livre no 
Bairro Gótico e visita ao interior da Catedral. Restante tempo 
livre. Noite a bordo. 

 8º DIA  FIM DO CRUZEIRO / BARCELONA / LISBOA 
Pequeno-almoço ainda a bordo. Chegada a Barcelona 
prevista às 09h00. Formalidades de desembarque. Partida 
para o centro da cidade e tempo livre para visitas de gosto 
pessoal e almoço livre. Em hora a combinar localmente, 
partida para o aeroporto. Formalidades de embarque e 
partida em avião da TAP Portugal com destino a Lisboa. 
Chegada. FIM DA VIAGEM

8 DIAS 11 REFEIÇÕES
6 VISITAS +7 P. A. BUFFET

O MEDITERRÂNEO 
VESTE-SE DE LUXO!
ESPANHA, FRANÇA E ITÁLIA
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Datas de partida Tipo de camarote Duplo Individual 3ª e 4ª pessoa
Adulto

3ª e 4ª pessoa
Crianças 2-11 anos

3ª e 4ª pessoa
Jovens 12-17 anos

8Jun

INTERIOR € 1.465 € 1.965

€ 1.345 € 995 € 1.155

EXTERIOR € 1.625 € 2.285
VARANDA € 1.775 € 2.595

29Jun + 20Jul  
+ 31Ago + Set

INTERIOR € 1.595 € 2.225
EXTERIOR € 1.745 € 2.535
VARANDA € 1.895 € 2.795

27Jul + 17 e 24Ago

INTERIOR € 1.795 € 2.595
EXTERIOR € 1.895 € 2.855
VARANDA € 1.995 € 3.155

• Passagem aérea, classe económica, para os percursos 
indicados em voos da TAP Portugal, com direito ao transporte 
de 1 peça de bagagem por pessoa com um máximo de 23 kg; 

• Assistência nas formalidades de embarque; 
• Acompanhamento por experiente guia Nortravel durante 

todo o cruzeiro; 
• Transferes em Barcelona como indicado no itinerário; 
• Cruzeiro de 7 noites em regime de pensão completa a bordo, 

exceto almoço no 4º e 6º dia (bebidas não incluídas); 
• Excursões privadas para o grupo Nortravel, com guias 

locais de língua portuguesa ou espanhola (mediante 

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 125 e taxas portuárias de € 180 
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. (mínimo 20 participantes)

TAXAS
Taxas de serviço obrigatórias (gratificações) por pessoa 
debitadas automaticamente na conta de bordo - € 63. 
Os clientes terão ainda de pagar uma taxa de 15% sobre todas 
as bebidas compradas a bordo.

DOCUMENTO DE VIAGEM para cidadãos Portugueses
Passaporte com validade mínima de 6 meses para além do 
final da viagem.

MAPA DO NAVIO
Consulte por favor o nosso website em www.nortravel.pt

CAMAROTE

VIDA A BORDO CINQUE TERRE

LODGE

O MEDITERRÂNEO VESTE-SE DE LUXO!

VISITAS EM AJACCIO, NÁPOLES, CINQUE TERRE, GÉNOVA, MÓNACO E PALMA DE MAIORCA 

PACOTES DE BEBIDAS
Consulte-nos.

POSSIBILIDADE DE ALOJAMENTO EM BARCELONA – CONSULTE-NOS

IMPORTANTE
Todos os passeios envolvem percursos a pé, como tal não
são aconselháveis a pessoas com dificuldades de locomoção.

JUNHO 8 29

JULHO 20 27

AGOSTO 17 24 31

SETEMBRO 7

DATAS DE PARTIDA

OUTRAS INFORMAÇÕES

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA COM VOOS, GUIA PRIVATIVO A BORDO, TRANSFERES E 6 VISITAS INCLUÍDAS

disponibilidade) em Ajaccio, Cinque Terre, Mónaco e Palma 
de Maiorca; 

• Em Nápoles e Génova acompanhamento do guia Nortravel 
aos locais de maior interesse; 

• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*; 
• Taxas de turismo, serviço, serviço e IVA ; 
• Taxas portuárias; 
• Taxas de aviação - € 125.

*Seguros complementares, pág.82

Saídas do Porto ou Faro - consulte-nos

NOTA
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VENEZA

BARI

DUBROVNIK

KATAKOLON
MIKONOS

PIREU

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO A BORDO

VISTA AÉREA

CRUZEIRO MSC MAGNIFICA VENEZA • BARI • KATAKOLON • MIKONOS • PIREU (ATENAS) • DUBROVNIK

 1º DIA  LISBOA OU PORTO / VENEZA 
Comparência no respetivo aeroporto 120 minutos antes da 
partida. Formalidades de embarque e partida em voo regular 
da TAP com destino a Veneza. Chegada e desembarque 
assistido pelo guia Nortravel que acompanha todo o 
programa. Partida em barco, pela lagoa Veneziana, até ao 
Hotel Principe **** ou similar. Alojamento. Nas noites de 
verão, a Praça mais linda do mundo aperalta-se, vestindo-se 
de luz e adornando-se com as músicas das suas orquestras, 
enfeitiçando todos os que a visitam. 

 2º DIA  VENEZA – INÍCIO DO CRUZEIRO ÀS 16:30
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar, visita 
panorâmica incluída de Veneza, com guia local de língua 
portuguesa. Durante a visita teremos a oportunidade de 
apreciar o maravilhoso conjunto da Praça de S. Marcos, 
com a Basílica, a Torre do Relógio, a Ponte dos Suspiros, o 
Campanário e o Palácio Ducal, bem como sentir o modo de 
vida dos habitantes desta cidade lacustre, onde tudo se faz 
de barco. Transfer em barco, para a estação marítima para 
embarque no MSC MAGNIFICA. Instalação nos respetivos 
camarotes. Jantar e noite a bordo. Navegação. Aproveite 
para um primeiro contacto com este moderno navio. 

 3º DIA  CRUZEIRO - BARI (ITÁLIA) – DAS 10:00 ÀS 15:00 
Pensão completa a bordo – guia privativo. 
Bari é a Capital da província da Puglia e a segunda maior 
cidade no sul de Itália. O guia Nortravel convida-o para um 
passeio a pé até ao centro histórico da cidade onde terá 
tempo livre para passear nas típicas ruelas pedonais e visitar 

a Basílica de São Nicolau em cuja cripta se encontram as 
relíquias do santo. Noite a bordo. 

 4º DIA  CRUZEIRO – KATAKOLON (GRÉCIA) - DAS 09:00 
ÀS 15:00 
Pensão completa a bordo – guia privativo. 
O nosso guia terá muito prazer em acompanhar os nossos 
passageiros até ao centro de Katakolon onde terão 
oportunidade de fazer algumas compras e tomar um frapé 
(bebida típica à base de café) numa das esplanadas locais. 
Tempo livre para compras e atividades a gosto pessoal. Noite 
a bordo. 

 5º DIA  CRUZEIRO – MYKONOS - DAS 08:00 ÀS 20:00 
Pensão completa a bordo – guia privativo. 
Neste dia terá oportunidade de visitar uma das mais bonitas 
e famosas ilhas gregas, Mykonos, cujo branco das casas, 
capelas e moinhos contrasta com o azul profundo do mar. 
Tempo livre para descobrir esta bela ilha. Se tiver sorte talvez 
se cruze com Petrus, o pelicano que a ilha adotou como sua 
mascote. Noite a bordo. 

 6º DIA  CRUZEIRO - PIREU – ATENAS (GRÉCIA) - DAS 
07:30 ÀS 19:30
Pensão completa a bordo – guia privativo. 
A escala de hoje permite-nos conhecer uma das mais ricas e 
importantes cidades da antiguidade clássica. Atenas, berço 
da civilização europeia, é habitada há 7000 anos e atingiu 
o seu apogeu no século V a.C., quando Péricles encomendou 
muitos dos edifícios novos, incluindo alguns dos templos 
da Acrópole. Acompanhados de guia local, faremos visita 
panorâmica dos principais pontos de interesse da capital da 
Grécia e da Acrópole, também conhecida como o “rochedo 
sagrado”. Regresso a bordo para almoço. Tarde livre. Noite a 
bordo. 

 7º DIA  CRUZEIRO – NAVEGAÇÃO 
Pensão completa a bordo – guia privativo. 
Tempo para tirar o máximo partido do seu cruzeiro agora que 
se sente em casa, não apenas porque o conhece melhor, mas 
também pelo facto de, seguramente, ter tido oportunidade de 
estabelecer novos contactos, que esperamos possam evoluir 
para novas amizades. Noite a bordo. 

 8º DIA  CRUZEIRO – DUBROVNIK (CROÁCIA) - DAS 09:00 
ÀS 15:00  
Pensão completa a bordo – guia privativo. 
Dubrovnik, Património da Humanidade da UNESCO é, com o 
seu porto e muralhas que se fecham sobre os bairros antigos, 
a mais bela cidade da Croácia. Após almoço a bordo, partida 
para visita panorâmica incluída. O nosso guia local conduzir-
nos-á pelas suas ruas e recantos, explicando-nos a História 
e histórias desta maravilhosa cidade. Da visita fazem parte: 
a Catedral, o Palácio dos Reitores, o Mosteiro São Francisco 
que tem no seu claustro a mais antiga farmácia da Europa, de 
1317. No final da visita terá tempo livre para apreciar o espírito 
de uma cidade cultural e passear pela “placa” – a famosa rua 
comercial. Noite a bordo. 

 9º DIA  FIM DO CRUZEIRO – VENEZA / LISBOA OU PORTO
Pequeno-almoço ainda a bordo. Chegada a Veneza por 
volta das 09h00 e desembarque assistido pelo nosso guia 
privativo. Em hora a combinar transfer para o aeroporto. 
Formalidades de embarque e partida em avião da TAP 
Portugal com destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao respetivo 
aeroporto. FIM DA VIAGEM

9 DIAS 13 REFEIÇÕES
4 VISITAS +8 P. A. BUFFET

VENEZA FEITICEIRA E CRUZEIRO 
À GRÉCIA E CROÁCIA
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DUBROVNIK MYKONOS

CAMAROTE BAR

VENEZA FEITICEIRA E CRUZEIRO À GRÉCIA E CROÁCIA

VISITAS EM VENEZA, BARI, ATENAS (com ACRÓPOLE) E DUBROVNIK 

Datas de partida Tipo de camarote Duplo Individual 3ª e 4ª pessoa
Adulto

3ª e 4ª pessoa     
Crianças 2-11 anos

3ª e 4ª pessoa     
Jovens 12-17 anos

3Jun + 9Set
INTERIOR € 1.660 € 2.260

€ 1.390

€ 1.160

€ 1.210EXTERIOR € 1.760 € 2.460
VARANDA € 1.860 € 2.690

Jul + 2Set
INTERIOR € 1.760 € 2.460

€ 1.460

€ 1.360

EXTERIOR € 1.890 € 2.760
VARANDA € 2.060 € 3.010

Ago
INTERIOR € 1.890 € 2.710

€ 1.510EXTERIOR € 1.990 € 2.990
VARANDA € 2.160 € 3.260

• Passagem aérea, classe económica, para os percursos 
indicados em voos da TAP Portugal, com direito ao transporte 
de 1 peça de bagagem por pessoa com um máximo de 23 kg; 

• Assistência nas formalidades de embarque; 
• Acompanhamento por experiente guia Nortravel, durante 

todo o programa; 
• Estada de 1 noite na Ilha de Veneza, em regime de alojamento 

e pequeno-almoço; 
• Transfer aeroporto / hotel / estação marítima em barco; 
• Transfer estação marítima / aeroporto em autocarro de 

turismo privativo; 
• Cruzeiro de 7 noites em regime de pensão completa a bordo 

(bebidas não incluídas); 

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 130 (saída de Lisboa) e taxas portuárias de € 180 
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. (mínimo 20 participantes)

TAXAS
Taxas de serviço obrigatórias (gratificações) por pessoa 
debitadas automaticamente na conta de bordo - € 63. 
Os clientes terão ainda de pagar uma taxa de 15% sobre todas 
as bebidas compradas a bordo.

DOCUMENTO DE VIAGEM para cidadãos Portugueses
Passaporte com validade mínima de 6 meses para além do 
final da viagem.

MAPA DO NAVIO
Consulte por favor o nosso website em www.nortravel.pt

PACOTES DE BEBIDAS
Consulte-nos.

POSSIBILIDADE DE NOITES EXTRA EM VENEZA – CONSULTE-NOS

IMPORTANTE
Todos os passeios envolvem percursos a pé, como tal não são 
aconselháveis a pessoas com dificuldades de locomoção. Devido 
aos condicionalismos de Veneza, será necessário caminhar, 
transportando sempre a sua bagagem nos percursos locais.

JUNHO 3

JULHO 1 8 15 22

AGOSTO 12 26

SETEMBRO 2 9

DATAS DE PARTIDA

OUTRAS INFORMAÇÕES

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA COM VOOS, GUIA PRIVATIVO A BORDO, 1 NOITE DE ALOJAMENTO EM VENEZA (ILHA), 
TRANSFERES E 4 VISITAS INCLUÍDAS

• Visitas privadas para o grupo Nortravel, com guias locais de 
língua portuguesa ou espanhola (mediante disponibilidade) 
em Veneza, Atenas e Dubrovnik; 

• Em Bari, Katakolon e Mykonos, acompanhamento do guia 
Nortravel aos locais de maior interesse; 

• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*; 
• Taxas de cidade, de turismo, serviço e IVA;  
• Taxas portuárias; 
• Taxas de aviação - € 130 (saída de Lisboa).

*Seguros complementares, pág.82

Taxas de aviação saída do Porto € 45

SUPLEMENTOS
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VENEZA

DUBROVNIK

SANTORINI

SPLIT

MIKONOS

ANCONA

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO A BORDO

VISTA AÉREA

CRUZEIRO MSC SINFONIA  VENEZA • SPLIT • SANTORINI • MIKONOS • DUBROVNIK • ANCONA 

 1º DIA  LISBOA OU PORTO / BOLONHA / VENEZA 
Comparência no respetivo aeroporto 120 minutos antes da 
partida. Formalidades de embarque e partida em voo regular 
da TAP Portugal com destino a Bolonha. Desembarque, 
assistência e partida para Veneza. Chegada, assistida pelo 
guia Nortravel que acompanha todo o cruzeiro e transporte, em 
barco, pela lagoa Veneziana, até ao Hotel Príncipe ****, 
ou similar. Alojamento. Nas noites de verão, a Praça mais linda 
do mundo aperalta-se, vestindo-se de luz e adornando-se com 
as músicas das suas orquestras, enfeitiçando todos os que a 
visitam. 

 2º DIA  VENEZA – INICIO DO CRUZEIRO ÀS 17:00
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar, visita 
panorâmica incluída de Veneza, com guia local de língua 
portuguesa. Durante a visita teremos a oportunidade de 
apreciar o maravilhoso conjunto da Praça de S. Marcos, com a 
Basílica, a Torre do Relógio, a Ponte dos Suspiros, o Campanário 
e o Palácio Ducal, bem como sentir o modo de vida dos 
habitantes desta cidade lacustre, onde tudo se faz de barco. 
Transfer em barco, para a estação marítima para embarque no 
MSC SINFONIA. Instalação nos respetivos camarotes. Jantar e 
noite a bordo. Navegação. Aproveite para um primeiro contacto 
com este elegante navio.

 3º DIA  CRUZEIRO - SPLIT (CROÁCIA) – DAS 08:00 ÀS 
17:00
Pensão completa a bordo – guia privativo. 
Este dia está reservado para conhecer a cosmopolita cidade de 
Split, a segunda maior da Croácia. Início da visita a pé, com guia 
local, do centro histórico integrado no Palácio de Diocleciano do 
séc. III, património da UNESCO. Durante 1700 anos, a residência 

do imperador romano foi transformada intramuros num 
casario surpreendente de ruas e vielas onde lojas, bares e até 
hotéis espreitam em cada esquina. No pátio interior de Peristil, 
entre colunas e esfinges egípcias a sensação de estarmos 
num museu a céu aberto é total, e o percurso entre as portas 
da cidade, a do Ouro e a de Ferro transporta-nos até a Riva, o 
passeio marítimo, onde sentados numa esplanada podemos 
apreciar a valsa dos ferries e seus passageiros a entrar no 
porto. Noite a bordo. 

 4º DIA  CRUZEIRO - NAVEGAÇÃO 
Pensão completa a bordo – guia privativo 
O dia inteiro de navegação é um excelente pretexto para se 
integrar na vida a bordo e usufruir e participar nas inúmeras 
atividades que o MSC SINFONIA lhe proporciona, sem esquecer 
naturalmente o encanto e ‘’glamour’’ e uma noite bem passada 
a bordo. 

 5º DIA  CRUZEIRO – SANTORINI - DAS 09:00 ÀS 15:00 / 
MYKONOS - DAS 20:00 ÀS 02:00 
Pensão completa a bordo – guia privativo. 
Neste dia terá oportunidade de visitar duas das mais bonitas e 
famosas ilhas gregas: de manhã, após desembarque, partida 
para visita panorâmica incluída, com guia local, à famosa vila 
de Oia, o mais famoso postal da Grécia, com as suas casas 
brancas e cúpulas azuis descendo pela encosta até ao mar. 
No final da tarde desembarcamos em Mykonos cujo branco 
das casas, capelas e moinhos contrasta com o azul profundo 
do mar. Tempo livre para conhecer um pouco da famosa vida 
noturna desta bela ilha. Se tiver sorte talvez se cruze com 
Petrus, o pelicano que a ilha adotou como sua mascote. Noite 
a bordo. 

 6º DIA  CRUZEIRO - NAVEGAÇÃO 
Pensão completa a bordo – guia privativo 
Tempo para tirar o máximo partido do seu cruzeiro agora que 
se sente em casa, não apenas porque o conhece melhor, mas 
também pelo facto de, seguramente, ter tido oportunidade de 

estabelecer novos contactos, que esperamos possam evoluir 
para novas amizades. Noite a bordo. 

 7º DIA  CRUZEIRO – DUBROVNIK – 13:00 ÀS 19:00 
Pensão completa a bordo – guia privativo. 
Dubrovnik, Património da Humanidade da UNESCO é, com o 
seu porto e muralhas que se fecham sobre os bairros antigos, a 
mais bela cidade da Croácia. O nosso guia privativo terá muito 
prazer em acompanhar os nossos passageiros até ao seu 
impressionante centro histórico (transporte ida e volta incluído). 
Tempo livre para apreciar o espírito de uma cidade cultural e 
passear pela “placa” – a famosa rua comercial. Tarde e noite 
a bordo. 

 8º DIA  CRUZEIRO – ANCONA – 10:00 ÀS 18:00 
Pensão completa a bordo – guia privativo. 
A escala desta tarde é na cidade de Ancona, onde o nosso 
guia privativo terá muito prazer em acompanhar os nossos 
passageiros até à zona histórica. Passeando a pé, saltam 
à vista testemunhos das várias épocas: Gregos, Romanos, 
Renascença. O presente é salpicado por clichés do ‘’dolce 
farniente’’, piazzas com esplanadas para um cappuccino, 
avenidas pedonais onde cada montra é um convite, parques 
onde a sombra é uma bênção nas tardes de verão. Quem diria? 
Afinal Ancona tem muito mais para oferecer do que sugere o 
primeiro olhar desde o local da acostagem. Regresso ao navio. 
Noite a bordo 

 9º DIA  FIM DO CRUZEIRO – VENEZA / BOLONHA / LISBOA 
OU PORTO 
Pequeno-almoço a bordo do MSC SINFONIA. Chegada a 
Veneza prevista às 08h00. Desembarque assistido pelo nosso 
guia privativo. Em hora a combinar transfer para o aeroporto 
de Bolonha. Formalidades de embarque e partida em avião 
da TAP Portugal com destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao 
respetivo aeroporto. FIM DA VIAGEM

A BELEZA DA GRÉCIA 
E O FASCÍNIO DAS SUAS ILHAS
ITÁLIA, GRÉCIA E CROÁCIA

9 DIAS 13 REFEIÇÕES
4 VISITAS +8 P. A. BUFFET
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SANTORINI DUBROVNIK

CAMAROTE RESTAURANTE

A BELEZA DA GRÉCIA E O FASCÍNIO DAS SUAS ILHAS

VISITAS EM VENEZA, SPLIT, SANTORINI E DUBROVNIK  

• Passagem aérea, classe económica, para os percursos 
indicados em voos da TAP Portugal, com direito ao transporte 
de 1 peça de bagagem por pessoa com um máximo de 23 kg; 

• Assistência nas formalidades de embarque; 
• Acompanhamento por experiente guia Nortravel, durante 

todo o cruzeiro; 
• Estada de 1 noite na Ilha de Veneza, em regime de alojamento 

e pequeno-almoço; 
• Transfer aeroporto de Bolonha / Tronchetto, em Veneza, em 

autocarro de turismo privativo; 
• Transfer Tronchetto / hotel / estação marítima em barco; 
• Transfer estação marítima / aeroporto de Bolonha em 

autocarro de turismo privativo; 

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 130 (saída de Lisboa) e taxas portuárias de € 180. 
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. (mínimo 20 participantes)

TAXAS
Taxas de serviço obrigatórias (gratificações) por pessoa 
debitadas automaticamente na conta de bordo - € 63. 
Os clientes terão ainda de pagar uma taxa de 15% sobre todas 
as bebidas compradas a bordo.

DOCUMENTO DE VIAGEM para cidadãos Portugueses
Passaporte com validade mínima de 6 meses para além do 
final da viagem.
MAPA DO NAVIO
Consulte por favor o nosso website em www.nortravel.pt

PACOTES DE BEBIDAS
Consulte-nos.

POSSIBILIDADE DE NOITES EXTRA EM VENEZA – CONSULTE-NOS

IMPORTANTE
Todos os passeios envolvem percursos a pé, como tal não
são aconselháveis a pessoas com dificuldades de locomoção. 
Devido aos condicionalismos de Veneza, será necessário 
caminhar, transportando sempre a sua bagagem nos percursos 
locais.

JUNHO 10

JULHO 15 22 29

DATAS DE PARTIDA

OUTRAS INFORMAÇÕES

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA COM VOOS, GUIA PRIVATIVO A BORDO, 1 NOITE DE ALOJAMENTO EM VENEZA (ILHA), 
TRANSFERES E 4 VISITAS INCLUÍDAS

• Cruzeiro de 7 noites em regime de pensão completa a bordo 
(bebidas não incluídas); 

• Visitas panorâmicas com guias locais de língua portuguesa 
ou espanhola (mediante disponibilidade), exclusivas para 
grupo Nortravel em Veneza, Split e Santorini; 

• Em Mykonos, Dubrovnik e Ancona acompanhamento do guia 
Nortravel aos locais de maior interesse; 

• Transfer até ao centro de Dubrovnik e regresso; 
• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*; 
• Taxas de cidade, de turismo, serviço e IVA; 
• Taxas portuárias; 
• Taxas de aviação - € 130  (saída de Lisboa).

*Seguros complementares, pág.82

Taxas de aviação saída do Porto € 45

SUPLEMENTOS

AGOSTO 5 12 19
Datas de partida Tipo de camarote Duplo Individual 3ª e 4ª pessoa

Adulto
3ª e 4ª pessoa

Crianças 2-11.anos
3ª e 4ª pessoa

Jovens 12-17 anos

10Jun
INTERIOR € 1.590 € 2.120

€ 1.410 € 1.160 € 1.290EXTERIOR € 1.760 € 2.390
VARANDA € 1.890 € 2.720

15 e 22Jul
INTERIOR € 1.790 € 2.460

€ 1.540

€ 1.210 € 1.460

EXTERIOR € 1.890 € 2.660
VARANDA € 1.990 € 2.890

29Jul + Ago
INTERIOR € 1.960 € 2.780

€ 1.590EXTERIOR € 2.060 € 2.990
VARANDA € 2.160 € 3.160



60

VENEZA

BARI

KOTOR

ATENASKATAKOLON

CORFÚ

SANTORINI

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO A BORDO

VISTA AÉREA

CRUZEIRO MSC ORCHESTRA VENEZA • BARI • KATAKOLON • SANTORINI • PIREU (ATENAS) • CORFÚ • KOTOR

 1º DIA  LISBOA OU PORTO / VENEZA 
Comparência no respetivo aeroporto 120 minutos antes da 
partida. Formalidades de embarque e partida em voo regular 
da TAP com destino a Veneza. Chegada e desembarque 
assistido pelo guia Nortravel que acompanha todo o 
programa. Partida em barco, pela lagoa Veneziana, até ao 
Hotel Gabrielli ****, ou similar. Alojamento. Nas noites de 
verão, a Praça mais linda do mundo aperalta-se, vestindo-se 
de luz e adornando-se com as músicas das suas orquestras, 
enfeitiçando todos os que a visitam. 

 2º DIA  VENEZA – INÍCIO DO CRUZEIRO ÀS 17:00
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar, visita 
panorâmica incluída de Veneza, com guia local de língua 
portuguesa. Durante a visita teremos a oportunidade de 
apreciar o maravilhoso conjunto da Praça de S. Marcos, 
com a Basílica, a Torre do Relógio, a Ponte dos Suspiros, o 
Campanário e o Palácio Ducal, bem como sentir o modo de 
vida dos habitantes desta cidade lacustre, onde tudo se faz 
de barco. Transfer em barco, para a estação marítima para 
embarque no MSC ORCHESTRA. Instalação nos respetivos 
camarotes. Jantar e noite a bordo. Navegação. Aproveite 
para um primeiro contacto com este moderno navio. 

 3º DIA  CRUZEIRO - BARI (ITÁLIA) – DAS 13:00 ÀS 18:00
Pensão completa a bordo – guia privativo. 
Bari é a Capital da província da Puglia e a segunda maior 
cidade ao sul de Itália. O guia Nortravel convida-o para um 
passeio a pé até ao centro histórico da cidade onde terá 

tempo livre para passear nas típicas ruelas pedonais e visitar 
a Basílica de São Nicolau em cuja cripta se encontram as 
relíquias do santo. Noite a bordo. 

 4º DIA  CRUZEIRO – KATAKOLON (GRÉCIA) - DAS 12:00 
ÀS 18:00 
Pensão completa a bordo – guia privativo. 
O nosso guia terá muito prazer em acompanhar os nossos 
passageiros até ao centro de Katakolon onde terão 
oportunidade de fazer algumas compras e tomar um frapé 
(bebida típica à base de café) numa das esplanadas locais. 
Tempo livre para compras e atividades a gosto pessoal. Noite 
a bordo. 

 5º DIA  CRUZEIRO - SANTORINI (GRÉCIA) - DAS 08:00 
ÀS 17:00 
Pensão completa a bordo – guia privativo. 
Neste dia terá oportunidade de visitar uma das mais belas 
ilhas gregas: de manhã, após desembarque, partida para 
visita panorâmica incluída, com guia local, à famosa vila 
de Oia, o mais famoso postal da Grécia, com as suas casas 
brancas e cúpulas azuis descendo pela encosta até ao mar. 
Noite a bordo. 

 6º DIA  CRUZEIRO - PIREU – ATENAS (GRÉCIA) - DAS 
07:30 ÀS 16:30 
Pensão completa a bordo – guia privativo. 
A escala de hoje permite-nos conhecer uma das mais ricas e 
importantes cidades da antiguidade clássica. Atenas, berço 
da civilização europeia, é habitada há 7000 anos e atingiu 
o seu apogeu no século V a.C., quando Péricles encomendou 
muitos dos edifícios novos, incluindo alguns dos templos 
da Acrópole. Acompanhados de guia local, faremos visita 
panorâmica dos principais pontos de interesse da capital da 
Grécia e da Acrópole, também conhecida como o “rochedo 

sagrado”. Regresso a bordo para almoço. Tarde livre. Noite a 
bordo. 

 7º DIA  CRUZEIRO – CORFÚ (GRÉCIA) – DAS 12:30 ÀS 
18:30 
Pensão completa a bordo – guia privativo. 
A ilha de Corfú (Kérkira) com a sua vegetação luxuriante é a 
mais bela e aprazível das ilhas jónicas. A cidade do mesmo 
nome mantém, ao mesmo tempo, uma atmosfera greco-
veneziana na parte mais antiga e uma dignidade britânica 
na Esplanada. O nosso guia privativo terá muito prazer em 
acompanhar os nossos passageiros até ao centro da cidade. 
(transporte ida e volta incluído). Aproveite o tempo livre para 
visita ou compras. Regresso ao navio. Noite a bordo. 

 8º DIA  CRUZEIRO – KOTOR (MONTENEGRO) – 07:00 ÀS 
13:00 
Pensão completa a bordo – guia privativo. 
Esta manhã está reservada para conhecer a vila de Kotor, 
porto natural no fundo de uma imensa baía interior, escondida 
entre os fio des mais meridionais da Europa. As muralhas de 
Kotor fundem-se entre o mar, as montanhas e o céu, num 
cenário de invulgar beleza selvagem. Visita a pé, com guia 
local, ao centro histórico, onde a riqueza arquitetónica de 
igrejas, palácios e praças são um testemunho evidente da 
grandeza e riqueza do seu passado. Noite a bordo. 

 9º DIA  FIM DO CRUZEIRO – VENEZA / LISBOA OU 
PORTO 
Pequeno-almoço a bordo do MSC ORCHESTRA. Chegada 
a Veneza prevista às 09h00. Desembarque assistido pelo 
nosso guia privativo. Em hora a combinar transfer para o 
aeroporto. Formalidades de embarque e partida em avião 
da TAP Portugal com destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao 
respetivo aeroporto. FIM DA VIAGEM

9 DIAS 13 REFEIÇÕES
6 VISITAS +8 P. A. BUFFET

GRÉCIA MARAVILHOSA,  
MONTENEGRO E ITÁLIA
ITÁLIA, GRÉCIA E MONTENEGR0
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ATENAS VENEZA

CAMAROTE LODGE

GRÉCIA MARAVILHOSA, MONTENEGRO E ITÁLIA

VISITAS EM VENEZA, BARI, SANTORINI, ATENAS (com ACRÓPOLE), CORFÚ E KOTOR 

• Passagem aérea, classe económica, para os percursos 
indicados em voos da TAP Portugal, com direito ao transporte 
de 1 peça de bagagem por pessoa com um máximo de 23 kg; 

• Assistência nas formalidades de embarque; 
• Acompanhamento por experiente guia Nortravel, durante 

todo o cruzeiro; 
• Transfer aeroporto de Veneza / hotel / estação marítima em 

barco; 
• Estada de 1 noite na Ilha de Veneza em regime de alojamento 

e pequeno-almoço; 
• Transfer estação marítima / aeroporto em autocarro de 

turismo privativo; 
• Cruzeiro de 7 noites em regime de pensão completa a bordo 

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 130 (saída de Lisboa) e taxas portuárias de € 180 
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. (mínimo 20 participantes)

TAXAS
Taxas de serviço obrigatórias (gratificações) por pessoa 
debitadas automaticamente na conta de bordo - € 63. 
Os clientes terão ainda de pagar uma taxa de 15% sobre todas 
as bebidas compradas a bordo.

DOCUMENTO DE VIAGEM para cidadãos Portugueses
Passaporte com validade mínima de 6 meses para além do 
final da viagem.
MAPA DO NAVIO
Consulte por favor o nosso website em www.nortravel.pt

PACOTES DE BEBIDAS
Consulte-nos.

POSSIBILIDADE DE NOITES EXTRA EM VENEZA – CONSULTE-NOS

IMPORTANTE
Todos os passeios envolvem percursos a pé, como tal não
são aconselháveis a pessoas com dificuldades de locomoção. 
Devido aos condicionalismos de Veneza, será necessário 
caminhar, transportando sempre a sua bagagem nos percursos 
locais.

JUNHO 4 11 25

JULHO 2 16 23

DATAS DE PARTIDA

OUTRAS INFORMAÇÕES

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA COM VOOS, GUIA PRIVATIVO A BORDO, 1 NOITE DE ALOJAMENTO EM VENEZA (ILHA), 
TRANSFERES E 6 VISITAS INCLUÍDAS

(bebidas não incluídas); 
• Visitas panorâmicas com guias locais de língua portuguesa 

ou espanhola (mediante disponibilidade), exclusivas para 
grupo Nortravel em Veneza, Santorini, Atenas e Kotor; 

• Em Bari, Katakolon e Corfú acompanhamento do guia 
Nortravel aos locais de maior interesse; 

• Transfer até ao centro de Corfú e regresso; 
• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*; 
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA; 
• Taxas portuárias; 
• Taxas de aviação - € 130 (saída de Lisboa).

*Seguros complementares, pág.82

Taxas de aviação saída do Porto € 45

SUPLEMENTOS

AGOSTO 6 13 20

SETEMBRO 3

Datas de partida Tipo de camarote Duplo Individual 3ª e 4ª pessoa
Adulto

3ª e 4ª pessoa
Crianças 2-11.anos

3ª e 4ª pessoa
Jovens 12-17 anos

4 e 11Jun
INTERIOR € 1.660 € 2.220

€ 1.390

€ 1.090

€ 1.260EXTERIOR € 1.790 € 2.530
VARANDA € 1.960 € 2.840

25Jun + Jul + Set
INTERIOR € 1.790 € 2.480

€ 1.490

€ 1.390

EXTERIOR € 1.940 € 2.790
VARANDA € 2.090 € 3.070

Ago
INTERIOR € 1.990 € 2.790

€ 1.560 € 1.150EXTERIOR € 2.090 € 3.120
VARANDA € 2.260 € 3.390
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FLAM

HELLESYLT
GEIRANGER

COPENHAGA
KIEL

HAMBURGO

STAVANGER

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO A BORDO

VISTA AÉREA

CRUZEIRO MSC MUSICA KIEL • COPENHAGA • HELLESYLT • GEIRANGER • FLAM • STAVANGER • HAMBURGO

 1º DIA  LISBOA / HAMBURGO / KIEL (ALEMANHA) - INÍCIO 
DO CRUZEIRO ÀS 18:00
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. 
Formalidades de embarque e partida, em voo regular da TAP 
Portugal, com destino a Hamburgo. À chegada, formalidades 
de desembarque assistidas e partida para Kiel. Chegada e 
embarque no MSC MUSICA, assistido pelo guia Nortravel 
que acompanha todo o cruzeiro. Instalação nos respetivos 
camarotes. Jantar e noite a bordo. Aproveite para um primeiro 
contato com este agradável “resort” flutuante.

 2º DIA  CRUZEIRO - COPENHAGA (DINAMARCA) – DAS 
08:00 ÀS 18:00
Pensão completa a bordo – guia privativo
Este dia será dedicado a conhecer esta bela e bem conservada 
cidade, cujo porto típico e movimentado é símbolo da sua 
importância económica. Início da visita panorâmica da capital 
da Dinamarca, com guia local. Destacamos a Praça da Câmara 
Municipal, o Tivoli – o parque de diversões mais antigo do 
mundo, os Palácios de Christianborg e Amalienborg, a Pequena 
Sereia e o Nyhavn, antigo bairro de pescadores onde viveu o 
genial escritor Hans Christian Andersen.

 3º DIA  CRUZEIRO – NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Tempo para tirar o máximo partido do seu cruzeiro. O MSC 
MUSICA é um navio moderno, dinâmico, mas também 
charmoso. Possui ao seu dispor diversos equipamentos e 
infraestruturas de caráter lúdico e de bem-estar. Jogue uma 
partida de minigolfe ou ténis, relaxe numa aula de ioga ou faça 
uma sauna ou “solarium”. Aproveite para dar um mergulho na 
piscina, tentar a sorte no casino, participar numa das muitas 
atividades que a equipa de animação preparou para si ou 

simplesmente conversar com familiares e amigos, no ambiente 
que só um cruzeiro oferece. Acima de tudo desfrute e relaxe. 
Noite a bordo.

 4º DIA  CRUZEIRO - HELLESYLT / GEIRANGER (NORUEGA) 
- DAS 08:00 ÀS 17:30 
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Finalmente, chegamos a um dos mais famosos e ao mais 
espetacular dos fiordes da Noruega, o Fiorde de Geiranger. A 
localidade do mesmo nome situa-se a 100 km para o interior da 
terra firme, que o MSC MUSICA percorre por entre paisagens 
fantásticas, principalmente a partir de Hellesylt. Em Geiranger, 
saída de autocarro por estradas de montanha até ao topo do 
Monte Dalsnibba, que se situa a 1500 metros acima do nível do 
mar e, prepare-se para se deslumbrar com o magnífico cenário 
de montanhas, glaciares e lagos. Noite a bordo.

 5º DIA  CRUZEIRO - FLAM (NORUEGA) – DAS 09:00 ÀS 
17:30
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Após desembarque partimos para visita incluída deste 
impressionante destino. Acompanhados de guia local, saída em 
autocarro, por um longo túnel que nos levará até Gudvangen, 
pelo vale de Næroy. Continuação para Tvindefossen, uma 
gigantesca cascata de 152 m de altura. De Voss a Myrdal o 
caminho-de-ferro substitui o asfalto, mas o estado de êxtase 
atinge-se a bordo do comboio de Flam onde, uma atrás 
da outra, se sucedem as paisagens de cortar a respiração. 
De tarde, aproveite o tempo livre em Flam para respirar a 
tranquilidade do verde e azul deste pequeno local encerrado 
entre as montanhas e o Fiorde dos Sonhos. Noite a bordo.

 6º DIA  CRUZEIRO – STAVANGER (NORUEGA) – DAS 09:00 
ÀS 18:00  
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Stavanger é uma cidade acolhedora e pitoresca. Sempre que 
possível o guia Nortravel terá muito gosto em acompanhar os 
nossos passageiros num relaxante percurso a pé pela “Gamle 

Stavanger”, um bairro repleto de casas brancas em madeira. 
Tempo livre para visitar o Museu do Petróleo, que reflete o facto 
de Stavanger ser a Capital Norueguesa do Petróleo. Percorra 
as empedradas ruas comerciais do centro da cidade e depois 
faça uma pausa deliciando-se numa das inúmeras esplanadas 
junto ao porto. Noite a bordo.

 7º DIA   NAVEGAÇÃO
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Tempo para tirar o máximo partido do seu cruzeiro agora que 
se sente em casa, não apenas porque o conhece melhor, mas 
também pelo facto de, seguramente, ter tido oportunidade de 
estabelecer novos contatos, que esperamos possam evoluir 
para novas amizades. Noite a bordo.

 8º DIA  FIM DO CRUZEIRO – KIEL / HAMBURGO 
Pequeno-almoço a bordo. Chegada a Kiel prevista às 08h00. 
Desembarque assistido pelo guia privativo Nortravel e 
transporte para Hamburgo. Chegada e, acompanhados por 
guia local, visita panorâmica desta bela cidade, localizada 
nas margens do Elba e famosa pela sua vida noturna. 
Durante a visita terá oportunidade de ver o importante 
porto de Hamburgo; o edifício do antigo Armazém do Porto 
que hoje alberga vários importantes museus da cidade; a 
igreja de St. Michaelis, o Schaarmarkt, pequeno e pitoresco 
mercado; a Câmara Municipal; a Alster Arcades, famosa zona 
de requintadas lojas, galerias e charmosos restaurantes; a 
Igreja de St. Petri e o Bairro de St. Pauli. Transporte ao Hotel 
Europäischer Hof ****, ou similar. Alojamento.

 9º DIA  HAMBURGO / LISBOA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar partida 
para o aeroporto. Formalidade de embarque e partida em voo 
regular da TAP Portugal com destino a Lisboa. Chegada. FIM 
DA VIAGEM.

CRUZEIRO NOS FIORDES 
DA NORUEGA
ALEMANHA, DINAMARCA E NORUEGA

9 DIAS 13 REFEIÇÕES
4 VISITAS +8 P. A. BUFFET
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LODGE

FIORDES

CAMAROTE

CRUZEIRO NOS FIORDES DA NORUEGA

VISITAS EM COPENHAGA, GEIRANGER, FLAM (com COMBOIO) e HAMBURGO

• Passagem aérea, classe económica, para os percursos 
indicados em voos da TAP Portugal, com direito ao transporte 
de 1 peça de bagagem por pessoa com um máximo de 23 kg;

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Acompanhamento por experiente guia Nortravel, durante 

todo o cruzeiro;
• Estada de 1 noite em Hamburgo, em regime de alojamento e 

pequeno-almoço;
• Transporte em moderno autocarro de turismo para os 

percursos indicados no itinerário; 
• Cruzeiro de 7 noites em regime de pensão completa a bordo 

(bebidas não incluídas);

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 130 e taxas portuárias de € 180 
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. (mínimo 20 participantes)

TAXAS
Taxas de serviço obrigatórias (gratificações) por pessoa 
debitadas automaticamente na conta de bordo - € 63. 
Os clientes terão ainda de pagar uma taxa de 15% sobre todas 
as bebidas compradas a bordo.

DOCUMENTO DE VIAGEM para cidadãos Portugueses
Passaporte com validade mínima de 6 meses para além do 
final da viagem.

MAPA DO NAVIO
Consulte por favor o nosso website em www.nortravel.pt

PACOTES DE BEBIDAS
Consulte-nos.

IMPORTANTE
Todos os passeios envolvem percursos a pé, como tal não
são aconselháveis a pessoas com dificuldades de locomoção.

JUNHO 11

JULHO 9 23

AGOSTO 6 20

DATAS DE PARTIDA

OUTRAS INFORMAÇÕES

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA COM VOOS, GUIA PRIVATIVO A BORDO, 1 NOITE DE ALOJAMENTO EM HAMBURGO, 
TRANSFERES E 4 VISITAS INCLUÍDAS

• Visitas panorâmicas com guias locais de língua portuguesa 
ou espanhola (mediante disponibilidade), exclusivas 
para grupo Nortravel em Copenhaga, Geiranger, Flam e 
Hamburgo;

• Em Stavanger acompanhamento do guia Nortravel aos 
locais de maior interesse;

• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
• Taxas portuárias;
• Taxas de aviação - € 130.

*Seguros complementares, pág.82

Saída do Porto ou Faro - consulte-nos

NOTA

Datas de partida Tipo de camarote Duplo Individual 3ª e 4ª pessoa
Adulto

3ª e 4ª pessoa
Crianças 2-11 anos

3ª e 4ª pessoa
Jovens 12-17 anos

Jun

INTERIOR € 1.990 € 2.790
€ 1.490

€ 1.190

€ 1.360EXTERIOR € 2.090 € 2.990
VARANDA € 2.140 € 3.090

Jul

INTERIOR € 2.190 € 3.110
€ 1.690

€ 1.470

EXTERIOR € 2.260 € 3.290
VARANDA € 2.310 € 3.390

Ago

INTERIOR € 2.240 € 3.240
€ 1.730EXTERIOR € 2.320 € 3.390

VARANDA € 2.370 € 3.490
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COPENHAGA

ESTOCOLMO

KIEL

TALLIN

 S. PETERSBURGO

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO A BORDO

VIDA A BORDO COPENHAGA

CRUZEIRO MSC MUSICA KIEL • COPENHAGA • ESTOCOLMO • TALLIN • S.PETERSBURGO • HAMBURGO

 1º DIA  LISBOA / HAMBURGO / KIEL (ALEMANHA) - INÍCIO 
DO CRUZEIRO ÀS 18:00
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. 
Formalidades de embarque e partida, em voo regular da TAP 
Portugal, com destino a Hamburgo. À chegada, formalidades 
de desembarque assistidas e partida para Kiel. Chegada e 
embarque no MSC MUSICA, assistido pelo guia Nortravel 
que acompanha todo o cruzeiro. Instalação nos respetivos 
camarotes. Jantar e noite a bordo. Aproveite para um primeiro 
contato com este agradável “resort” flutuante.

 2º DIA  CRUZEIRO - COPENHAGA (DINAMARCA) – DAS 
08:00 ÀS 18:00
Pensão completa a bordo – guia privativo
Este dia será dedicado a conhecer esta bela e bem conservada 
cidade, cujo porto típico e movimentado é símbolo da sua 
importância económica. Início da visita panorâmica da capital 
da Dinamarca, com guia local. Destacamos a Praça da Câmara 
Municipal, o Tivoli – o parque de diversões mais antigo do 
mundo, os Palácios de Christianborg e Amalienborg, a Pequena 
Sereia e o Nyhavn, antigo bairro de pescadores onde viveu o 
genial escritor Hans Christian Andersen.

 3º DIA  CRUZEIRO – NAVEGAÇÃO 
Pensão completa a bordo – guia privativo. 
Tempo para tirar o máximo partido do seu cruzeiro. O MSC 
MUSICA é um navio moderno, dinâmico, mas também 
charmoso. Possui ao seu dispor diversos equipamentos e 
infraestruturas de caráter lúdico e de bem-estar. Jogue uma 
partida de minigolfe ou ténis, relaxe numa aula de ioga ou faça 
uma sauna ou “solarium”. Aproveite para dar um mergulho na 
piscina, tentar a sorte no casino, participar numa das muitas 
atividades que a equipa de animação preparou para si ou 

simplesmente conversar com familiares e amigos, no ambiente 
que só um cruzeiro oferece. Acima de tudo desfrute e relaxe. 
Noite a bordo. 

 4º DIA  CRUZEIRO – ESTOCOLMO (SUÉCIA) - DAS 08:30 
ÀS 16:30 
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Após desembarque, partida para visita panorâmica incluída, 
para descobrirmos os encantos de Estocolmo numa visita 
apaixonante por esta cidade, onde o Mar Báltico se une às 
águas do Lago Malaren. Panorâmica em autocarro, com guia 
local, pelos pontos mais interessantes antes de prosseguirmos 
para a Ilha de Djurgaerden onde visitaremos o Vasa, galeão 
construído em 1628 e que permaneceu debaixo das águas 
do Báltico, quase intacto, durante cerca de 350 anos (entrada 
incluída). Antes do regresso ao navio faremos um breve passeio 
a pé em Gamla Stan, o centro antigo da cidade. Noite a bordo. 

 5º DIA  CRUZEIRO – TALLIN (ESTÓNIA) – DAS 09:00 ÀS 
16:00 
Pensão completa a bordo – guia privativo. 
A capital da Estónia é considerada uma das mais belas e 
acolhedoras do Báltico. A grande beleza de Tallin deve-se, 
quer à variedade e riqueza dos seus monumentos, quer aos 
cuidados e minuciosos restauros a que foi sujeita toda a 
parte antiga, sem esquecer o envolvimento da população, 
patente na manutenção das tradições culturais que quase 
nos transportam à Idade Média e aos tempos áureos da Liga 
Hanseática. O guia Nortravel terá muito prazer em levar os 
nossos passageiros por um agradável passeio a pé até ao 
centro da cidade. Tempo livre. Noite a bordo.

 6º DIA  CRUZEIRO – SÃO PETERSBURGO (RÚSSIA) - DAS 
07:00 ÀS 19:00 
Pensão completa a bordo – guia privativo. 
S. Petersburgo, cidade com pouco mais de 300 anos, oferece 
um lindo cenário cravejado de palácios e onde o rio Neva 
desempenha um papel fundamental. Após desembarque 

partida para visita panorâmica incluída, com guia local desta 
maravilhosa cidade. Da visita fazem parte o Forte de S. Pedro e 
S. Paulo e a policromática Igreja do Sangue Derramado. Deixe-
se envolver pela arte numa visita ao Museu Hermitage (entrada 
e visita guiada incluídas), um dos museus mais famosos do 
mundo, com uma coleção de mais de 3 milhões de obras de 
arte. Noite a bordo. 

 7º DIA  CRUZEIRO – NAVEGAÇÃO 
Pensão completa a bordo – guia privativo.
Tempo para tirar o máximo partido do seu cruzeiro agora que 
se sente em casa, não apenas porque o conhece melhor, mas 
também pelo facto de, seguramente, ter tido oportunidade de 
estabelecer novos contactos, que esperamos possam evoluir 
para novas amizades. Noite a bordo. 

 8º DIA  FIM DO CRUZEIRO – KIEL / HAMBURGO
Pequeno-almoço a bordo. Chegada a Kiel prevista às 10h00. 
Desembarque assistido pelo guia privativo Nortravel e 
transporte para Hamburgo. Chegada e, acompanhados por 
guia local, visita panorâmica desta bela cidade, localizada 
nas margens do Elba e famosa pela sua vida noturna. 
Durante a visita terá oportunidade de ver o importante 
porto de Hamburgo; o edifício do antigo Armazém do Porto 
que hoje alberga vários importantes museus da cidade; a 
igreja de St. Michaelis, o Schaarmarkt, pequeno e pitoresco 
mercado; a Câmara Municipal; a Alster Arcades, famosa zona 
de requintadas lojas, galerias e charmosos restaurantes; a 
Igreja de St. Petri e o Bairro de St. Pauli. Transporte ao Hotel 
Europaïscher Hof ****, ou similar. Alojamento.

 9º DIA  HAMBURGO / LISBOA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar partida 
para o aeroporto. Formalidade de embarque e partida em voo 
regular da TAP Portugal com destino a Lisboa. Chegada. FIM 
DA VIAGEM.

CRUZEIRO NO BÁLTICO
ALEMANHA, DINAMARCA, 
SUÉCIA, ESTÓNIA E RÚSSIA

9 DIAS 13 REFEIÇÕES
5 VISITAS +8 P. A. BUFFET

HAMBURGO
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S.PETERSBURGO TALLIN

ESTOCOLMO

CRUZEIRO NO BÁLTICO

VISITAS EM COPENHAGA, ESTOCOLMO, TALLIN, S.PETERSBURGO (COM HERMITAGE) E HAMBURGO

• Passagem aérea, classe económica, para os percursos 
indicados em voos da TAP Portugal, com direito ao transporte 
de 1 peça de bagagem por pessoa com um máximo de 23 kg;

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Acompanhamento por experiente guia Nortravel, durante 

todo o cruzeiro;
• Estada de 1 noite em Hamburgo, em regime de alojamento e 

pequeno-almoço;
• Transporte em moderno autocarro de turismo para os 

percursos indicados no itinerário; 
• Cruzeiro de 7 noites em regime de pensão completa a bordo 

(bebidas não incluídas);
• Visitas panorâmicas com guias locais de língua portuguesa 

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 130 e taxas portuárias de € 180 
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. (mínimo 20 participantes)

TAXAS
Taxas de serviço obrigatórias (gratificações) por pessoa 
debitadas automaticamente na conta de bordo - € 63. 
Os clientes terão ainda de pagar uma taxa de 15% sobre todas 
as bebidas compradas a bordo.

DOCUMENTO DE VIAGEM para cidadãos Portugueses
Passaporte com validade mínima de 6 meses para além do 
final da viagem.

MAPA DO NAVIO
Consulte por favor o nosso website em www.nortravel.pt

PACOTES DE BEBIDAS
Consulte-nos.

IMPORTANTE
Todos os passeios envolvem percursos a pé, como tal não
são aconselháveis a pessoas com dificuldades de locomoção.

JUNHO 4

JULHO 2 16 30*

AGOSTO 13

DATAS DE PARTIDA

OUTRAS INFORMAÇÕES

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA COM VOOS, GUIA PRIVATIVO A BORDO, 1 NOITE DE ALOJAMENTO EM HAMBURGO, 
TRANSFERES E 5 VISITAS INCLUÍDAS

ou espanhola (mediante disponibilidade), exclusivas para 
grupo Nortravel em Copenhaga, Estocolmo (Helsínquia na 
partida de 30Jul), S.Petersburgo e Hamburgo;

• Em Tallin acompanhamento do guia Nortravel aos locais de 
maior interesse;

• Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
• Taxas de cidade, de turismo, serviço e IVA;
• Taxas portuárias;
• Taxas de aviação - € 130.

*Seguros complementares, pág.82

*Na partida de 30Jul, a escala 
em Estocolmo será substituída 
por uma escala em Helsínquia 
(com visita de cidade incluída). 
Para mais informações 
consulte www.nortravel.pt

Datas de partida Tipo de camarote Duplo Individual 3ª e 4ª pessoa
Adulto

3ª e 4ª pessoa     
Crianças 2-11 anos

3ª e 4ª pessoa     
Jovens 12-17 anos

Jun
INTERIOR € 1.790 € 2.390

€ 1.460

€ 1.160

€ 1.290EXTERIOR € 1.890 € 2.590
VARANDA € 1 960 € 2.710

2 e 16Jul
INTERIOR € 2.090 € 2.960

€ 1.610

€ 1.460

EXTERIOR € 2.190 € 3.110
VARANDA € 2.260 € 3.230

30Jul + Ago
INTERIOR € 2.190 € 3.110

€ 1.690EXTERIOR € 2.260 € 3.260
VARANDA € 2.310 € 3.380

Saída do Porto ou Faro - consulte-nos

NOTA
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GRANDES VIAGENS

CATÁLOGOS ONLINE E RESERVAS 
no seu Agente de Viagens

nortravel.ptPUB.

IMPÉRIO DOS SENTIDOS
Os padrões de qualidade das viagens Nortravel resultam de uma criteriosa seleção e equilíbrio na utilização de voos 
regulares, hotelaria de bom nível, profissionalismo e simpatia dos nossos agentes locais que, aliados a uma programação 
original e cuidada, permitem o máximo aproveitamento, conforto e segurança, em Viagens Personalizadas.

ORIENTE & ÁFRICA
Egito • Emiratos Árabes Unidos • Israel
Jordânia • Jerusalém • Marrocos • Senegal
AMÉRICA DO NORTE
Canadá • Estados Unidos da América
Cruzeiro nas Bahamas • Cruzeiro nas Caraíbas 
AMÉRICA CENTRAL & DO SUL
Argentina • Brasil • Chile • Colômbia
Costa Rica • Panamá • Perú

NOVIDADES 2016

Um mundo de opções. Qualidade Nortravel

COSTA RICA • O MELHOR DO CHILE
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ÁSIA
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KONYA

CAPADÓCIA

ISTAMBUL

PAMUKKALE
/ HIERÁPOLIS
/AFRODISIAS

ÉFESO
/ IZMIR

CIRCUITO CLÁSSICO

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

ISTAMBUL • CAPADÓCIA • KONYA • PAMUKKALE • HIERÁPOLIS • AFRODISIAS • ÉFESO • IZMIR 

RITUAL DHIKR ÉFESO

8 DIAS 12 REFEIÇÕES
18 VISITAS +7 P. A. BUFFET

TURQUIA MÁGICA
O EXOTISMO DA ÁSIA 
ÀS PORTAS DA EUROPA

ISTAMBUL    CAPADÓCIA    PAMUKKALE  IZMIR     
2 2 1 2

 1º DIA  LISBOA OU PORTO / ISTAMBUL 
Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida. 
Formalidades de embarque e partida em voo regular da Turkish 
Airlines com destino a Istambul. Esta magnífica cidade com 
um pé na Europa e outro na Ásia, atravessada pelo Bósforo, 
foi a grega Bizâncio, a romana Constantinopla, finalmente a 
otomana Istambul. Assistência à chegada pelo guia privativo 
de língua portuguesa que acompanha a viagem do aeroporto 
de chegada ao aeroporto de partida. Transporte ao Hotel 
Ramada Plaza ***** ou similar. Alojamento. 

 2º DIA  ISTAMBUL 
Depois do pequeno-almoço, partimos para visita de dia inteiro 
da cidade cujo centro histórico é considerado património 
da humanidade pela UNESCO, pelos seus importantes 
monumentos e ruínas históricas. Destacamos o Hipódromo 
Bizantino, a Basílica de Santa Sofi , o “Espelho do Céu na 
Terra”, e a Mesquita Azul, obra-prima da arquitetura com 6 
minaretes e o interior coberto com 21403 azulejos de Iznik. 
Depois do almoço incluído, continuamos a visita pela cidade 
para conhecer o palácio Topkapi, a primeira residência dos 
sultões. Chegou o momento de conhecer a “alma” da cidade, 
o Grande Bazar, o maior mercado coberto do mundo, onde 
tecidos e lâmpadas de metal e vidro às mil cores, chaleiras 
de cobre, ouro e pedras preciosas, nos trazem à memória as 
histórias de Ali-Bábá. Tempo livre. Jantar e alojamento.

 3º DIA  ISTAMBUL / CAPADÓCIA 
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visitar a Mesquita 
Rustem Pasha e de seguida o Mercado de especiarias 
caraterizado pelos seus sons contagiantes e aromas exóticos. 
De seguida, entramos a bordo de um barco que nos leva num 

cruzeiro pelo estreito do Bósforo, entre a Europa e a Ásia. As 
margens são lições de História, arquitetura e opulência, com 
castelos, Valis – casas tradicionais construídas em madeira–, 
mansões otomanas, hotéis de charme, muitas mesquitas, 
e sumptuosos palácios. Almoço incluído. Transporte ao 
aeroporto para formalidades de embarque. Partida com 
destino à Capadócia. Chegada e transporte ao Hotel Perissia 
**** ou similar. Jantar e alojamento.

 4º DIA  CAPADÓCIA 
Pequeno-almoço no hotel. Ao nascer do sol, possibilidade 
de participar opcionalmente num passeio de balão, uma 
experiência única. Saída para visita de dia inteiro, começando 
pela cidade de Uchisar, onde a ação da água e dos ventos, sobre 
o terreno vulcânico originou uma paisagem única. Almoço em 
restaurante local. Visitamos o Vale Göreme, um museu ao 
ar livre com suas igrejas rupestres (séc. VII - XIII) decoradas 
com magníficos frescos. Continuamos o passeio visitando o 
vinhedo de Pasabag, o vale de Avcilar, onde encontramos as 
antigas habitações trogloditas com as chaminés de fadas, 
extraordinárias formações rochosas, onde segundo a tradição 
popular viviam essas personagens de fantasia. Prosseguimos 
para a cidade subterrânea de Kaymakli ou Ozkonak, 
construídas pelos cristãos para se protegerem dos ataques 
árabes. A visita termina num fábrica/loja de artesanato típico 
desta região. Regresso ao hotel, jantar e alojamento. 

 5º DIA  CAPADÓCIA / KONYA / PAMUKKALE 
Após o pequeno-almoço partimos para oeste visitando 
o “Caravansérail Seljúcida Sultanhani“, uma fortificaçã  
imponente do século XIII, um dos mais preservados da Anatólia, 
utilizada para abrigo e proteção dos comerciantes, viajantes e 
seus animais. Depois, prosseguimos para Konya, cidade santa 
dos Derviches Dançantes, onde visitamos o Convento/Museu 
de Mevlana. Almoço em restaurante local. De novo na estrada, 
a paisagem vai alternando zonas montanhosas áridas com 
vales férteis e frutícolas até Pamukkale, o “Castelo de Algodão”. 

Este local, é famoso pelas nascentes de água quente de origem 
calcária, que com o passar dos séculos formaram em cascata, 
verdadeiras piscinas termais em terraços de pedra branca. 
Jantar e alojamento no Hotel Doga Thermal ***** ou 
similar. 

 6º DIA  PAMUKKALE / HIERÁPOLIS / AFRODISIAS / IZMIR 
Pequeno-almoço no hotel. Visita de Hierapólis, cidade 
património da UNESCO pela sua herança arqueológica, da 
qual destacamos a necrópole e o teatro romano. Continuação 
da visita pela cidade Greco-Romana de Afrodisias, assim 
designada em honra da deusa Afrodite, esta cidade era 
conhecida em toda a Ásia Menor como centro de medicina 
e filosofia, mas sobretudo pelas suas esculturas e arte 
encontradas na cidade. Após o almoço, servido em restaurante 
local, visitamos o estádio, o teatro romano, o tempo de Afrodite 
e o pequeno Odeón. Seguimos em direção a Izmir, a cidade 
turca mais ocidentalizada. Jantar e alojamento no Hotel 
Movenpick ***** ou similar. 

 7º DIA  IZMIR / ÉFESO / IZMIR 
Pequeno-almoço no hotel. Iniciamos a viagem até à esplêndida 
Éfeso, cidade onde as civilizações Helénica e Romana se 
fundiram numa só. Destacamos: a Biblioteca de Celsus, o 
templo Adriano e o seu imponente teatro. Continuamos a 
visita a um centro de produção e exposição de artigos de couro. 
Almoço em restaurante local. A poucos quilómetros encontra-
se a casa de Virgem Maria, onde se crê ter vivido nos últimos 
anos da sua vida. Regresso a Izmir, jantar e alojamento no 
hotel. 

 8º DIA  IZMIR / ISTAMBUL / LISBOA OU PORTO 
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar transporte ao 
aeroporto para formalidades de embarque. Partida em voo 
regular, via Istambul, de regresso a Lisboa ou Porto. FIM DA 
VIAGEM.
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TURQUIA MÁGICA

ABRIL 24  

MAIO 15

JUNHO 5 19 

JULHO 3 17 31

AGOSTO 7 14 21 28

SETEMBRO 4 11

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.   CRIANÇA  
3-6 ANOS

CRIANÇA 
7-11 ANOS

Abr + Mai + Jun € 1.130 € 1.400 € 800 € 1.070

3 e 17Jul + 7 e 28Ago € 1.220 € 1.490 € 870 € 1.140

31Jul + 14 e 21Ago + Set € 1.270 € 1.550 € 910 € 1.180

ISTAMBUL

• Passagem aérea em classe económica em voos regulares da 
Turkish Airlines conforme itinerário (incluindo o voo interno 
Istambul/Kayseri e Izmir/Istambul ou vice-versa), com direito ao 
transporte de 20kg de bagagem; 

• Assistência nas formalidades de embarque; 
• Circuito em moderno autocarro de turismo; 
•  Acompanhamento de experiente guia local, de língua portuguesa, 

durante toda a viagem, desde o aeroporto de chegada até ao 
aeroporto de partida (o guia não estará presente durante o check-
in); 

• Alojamento em hotéis de 5 e 4 estrelas, como indicados, ou 
similares; 

Nas datas sublinhadas o itinerário realiza-se no sentido inverso, 
garantindo integralmente todos os serviços e visitas programadas, 
exceto o jantar do 1º dia, devido à chegada tardia do voo Istambul/Izmir 
o jantar será substituído por uma "lunch box" (sandwich, fruta, muffin
e água resultando 11 refeições + 1 lunch box). Para mais informações 
consulte www.nortravel.pt

DATAS DE PARTIDA

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA

Consultar www.evisa.gov.tr

VISTO OBRIGATÓRIO  (não incluído)

• Visitas e entradas conforme programa, acompanhadas pelo guia 
acompanhante; 

• Todos os pequenos-almoços buffet; 
• Refeições indicadas no itinerário – 12 refeições (bebidas não 

incluídas); 
• Serviço de bagageiros nos hotéis; 
• Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*; 
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA; 
• Taxas de Aviação - € 200 (voos diretos de Lisboa ou Porto).

*Seguros complementares, pág. 82

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 200 (voos diretos de Lisboa ou Porto). 
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. (mínimo 8 participantes). Preço de criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois 
adultos.

CAPADÓCIAPAMUKKALE
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ISRAEL

JERUSALÉM

BELÉM

TEL AVIV / JAFFA

NAZARÉ / MONTE TABOR
GALILEIA / CANA

MASSADA / MAR MORTO

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

EXPERIENTE GUIA LOCAL EM PORTUGUÊS

TEL AVIV • JAFFA • COSTA DO MEDITERRÂNEO • GALILEIA • CANA • NAZARÉ • MONTE TABOR • MASSADA • MAR MORTO • JERUSALÉM • BELÉM 

TEL AVIV BELÉM

8 DIAS 13 REFEIÇÕES
15 VISITAS +7 P. A. BUFFET

ISRAEL TERRA SANTA

TEL AVIV GALILEIA    JERUSALÉM  
1 2 3

 1º DIA  LISBOA / TEL AVIV
Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida. 
Formalidades de embarque e partida, em voo especial da 
Sundor, com destino a Tel Aviv. Noite a bordo.

 2º DIA  TEL AVIV / JAFFA / TEL AVIV
Chegada, assistência pelo guia privativo de língua portuguesa 
que acompanha a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto 
de partida. Saída em direção a um restaurante local onde será 
servido o pequeno-almoço, seguido de visita panorâmica de 
Tel Aviv. Esta cidade também chamada de “cidade branca”, foi 
fundada no ano de 1909, sendo hoje a cidade mais cosmopolita e 
o centro financei o do país, tendo a UNESCO em 2004 concedido 
o título de património da humanidade, por ser a cidade com 
maior número de construção no estilo ”Bauhaus”. Da visita 
destacamos: Av. Dizengof, Kikar Rabin (lugar onde teve lugar o 
assassinato do Primeiro Ministro Itzhak Rabin em novembro 
de 1995), Neve Tsedek, o primeiro bairro judeu de Tel Aviv, nos 
arredores da cidade murada de Jaffa. Em Jaffa, passeamos 
pelas suas pitorescas ruas, cheias de galerias de arte. Subida à 
Ponte dos Desejos para desfrutar de uma vista maravilhosa sob 
toda a cidade de Tel Aviv e Jaffa. Após o almoço servido num 
restaurante local seguiremos em direção ao Hotel Grand Beach 
Tel Aviv **** ou similar. Resto da tarde livre para descansar. 
Jantar no hotel e alojamento.

 3º DIA   TEL AVIV / COSTA DO MEDITERRÂNEO / GALILEIA 
Após o pequeno-almoço no hotel, saída em direção à costa 
norte até Caesarea Marítima, cidade construída pelo Rei 
Herodes “O Grande”. Visita ao teatro romano, o hipódromo e 
o aqueduto. Continuação para Haifa, cidade construída sobre 

o Monte Carmelo, para visitar o Mosteiro Carmelita de Stella 
Mar e para apreciar a vista panorâmica dos jardins persas do 
Templo Bahai e do porto da baía de Haifa. A visita prossegue 
para Acre, cidade dos cruzados, onde visitamos as fortificaçõe  
medievais, seguindo até Yardenit, lugar tradicional do baptismo 
no rio Jordão. Almoço em restaurante local. Este dia termina 
na Galileia no Hotel Royal Plaza ****ou similar, onde será 
servido o jantar. Alojamento. 

 4º DIA   GALILEIA / CANA / NAZARÉ / GALILEIA 
Pequeno-almoço no hotel. Saída para o Monte das Bem 
Aventuranças, lugar do Sermão da Montanha de Jesus. À beira 
do lago, visita a Tabgha, lugar da multiplicação dos pães e 
dos peixes. Continuação até Cafarnaum, chamada a “Cidade 
de Jesus”, onde visitaremos as ruínas da casa de S. Pedro e 
as ruínas de uma antiga sinagoga construída no século IV. 
Almoço em restaurante local. De tarde, passagem pela aldeia 
de Cana da Galileia, lugar onde teve lugar o primeiro milagre 
de Jesus, convertendo a água em vinho, antes de chegarmos 
a Nazaré. Visita da Basílica da Anunciação e a carpintaria de 
José. Regresso à Galileia. Jantar e alojamento.

 5º DIA   GALILEIA / MONTE TABOR / MASSADA / MAR 
MORTO / JERUSALEM 
Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção a Monte Tabor, 
para visitar a igreja da Transfigu ação. Atravessando o deserto 
da Judeia seguimos até á região do Mar Morto, ponto do mundo 
que se encontra 400m abaixo do nível do mar, e das águas com 
maior salinidade. Avistaremos as caves de Qumran, local onde 
viveram os essénios e onde foram descobertos os manuscritos 
do Mar Morto. Almoço em restaurante local. De seguida 
visitamos a Fortaleza de Massada, obra com mais de 2.000 
anos realizada pelo rei Herodes (está incluída a subida e descida 
em teleférico). Tempo livre para banho nas águas do Mar Morto. 
A visita termina em Jerusalém. Alojamento no Hotel Olive Tree 
**** ou similar, onde será realizado o jantar.

 6º DIA  JERUSALÉM 
Pequeno-almoço no hotel. Dia dedicado a conhecer Jerusalém, 
a cidade Santa do Cristianismo. Começamos pelo Monte 
Scopus, até ao Monte das Oliveiras, onde se desfruta de 
uma agradável panorâmica da cidade. Visita do Jardim de 
Getsemani e à Basílica da Agonia. Continuamos agora em 
direção à Cidade Nova com destaque para: a Menora, a 
Grande Sinagoga e visita ao Santuário do Livro no Museu de 
Israel, onde estão expostos os manuscritos do Mar Morto e a 
maquete da Jerusalém Herodiana. Almoço em restaurante 
local. Depois seguimos para o Memorial de Yad Vashem 
(Museu do Holocausto), visita ao bairro de Ein Karem, local de 
nascimento de São João Batista, onde se encontram as Igrejas 
de São João Batista e da Visitação. Regresso ao hotel. Jantar 
e alojamento.

 7 º DIA  JERUSALÉM / BELÉM / JERUSALÉM
Após o pequeno-almoço no hotel, saída para visita ao Muro 
das Lamentações. Percorremos parte da Via Dolorosa, até se 
chegar à Igreja do Santo Sepulcro, Monte Sião, Tumulo do Rei 
David, Cenáculo e a Abadia da Dormição. Almoço será servido 
em restaurante local. De tarde, viagem para Belém onde nos 
espera a Igreja da Natividade, a Gruta do Nascimento de 
Jesus, a Capela de São Jerónimo e de São José1. Regresso a 
Jerusalém. Jantar e alojamento.
1 Caso o horário da visita coincida com o horário de missas a visita não 
poderá ser efetuada ao interior das Igrejas.

 8º DIA  JERUSALÉM / TEL AVIV / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente 
transporte ao aeroporto de Tel Aviv. O almoço será servido em 
restaurante local durante o trajeto. Formalidades de embarque 
e partida, em voo regular da Sundor, com destino a Lisboa. 
Chegada. FIM DA VIAGEM
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ISRAEL TERRA SANTA

JERUSALÉM

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.   

Abr € 2 285 € 3 020

Mai + Jun + 17Jul + Set € 1 985 € 2 425

31Jul + Ago € 2 035 € 2 500

• Passagem aérea em classe económica em voo especial Sundor, 
com direito ao transporte de 20kg de bagagem; 

• Assistência nas formalidades de embarque; 
• Circuito em moderno autocarro de turismo; 
• Acompanhamento de experiente guia local, de língua portuguesa, 

durante toda a viagem, desde o aeroporto de chegada até ao 
aeroporto de partida (o guia não estará presente durante o check-
in); 

• Alojamento em hotéis **** / primeira superior, como indicados, ou 
similares; 

• Visitas e entradas conforme programa, acompanhadas pelo guia 

• Validade mínima de 6 meses à data de entrada

DATAS DE PARTIDA

PASSAPORTE OBRIGATÓRIO

NOTAS IMPORTANTES

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA

acompanhante: Tel Aviv, Jaffa, Caesarea Marítima, Haifa, Acre, 
Yardenit, Galileia, Cafarnaum, Cana, Nazaré, Monte Tabor, Mar 
Morto, Massada, Jerusalém e Belém; 

• Todos os pequenos-almoços buffet; 
• Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não 

incluídas); 
• Serviço de bagageiros nos hotéis (1 peça de bagagem por 

pessoa); 
• Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*; 
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA; 
• Taxas de Aviação - € 65 (voos diretos).

*Seguros complementares, pág. 82

GALILEIA

ABRIL 24

MAIO 19

JUNHO 5

JULHO 17 31

AGOSTO 21

SETEMBRO 25
Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 65 (voos diretos). 
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. (mínimo 15 participantes)

• Deverão ser rigorosamente respeitadas tradições locais e 
costumes religiosos bem como imposições em vigor em termos 
de traje.
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GEÓRGIA

ARMÉNIA
AZERBAIJÃO BAKU

DILIJAN

YEREVAN

TBILISI

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO EM PORTUGUÊS

TBILISI  •  YEREVAN  •  ALAVERDI  •  BAKU

TBILISI YEREVAN

11 DIAS 18 REFEIÇÕES
21 VISITAS +10 P. A. BUFFET

O MELHOR DO CÁUCASO
GEÓRGIA, ARMÉNIA E AZERBAIJÃO

 1º DIA LISBOA OU PORTO / TBILISI (GEÓRGIA)
Comparência no respetivo aeroporto 3 horas antes da partida 
para formalidades de embarque assistidas pelo representante 
da Nortravel. Partida em voo da Turkish, via Istambul, com 
destino a Tbilisi.

 2º DIA  TBILISI
Chegada ao aeroporto internacional de Tbilisi durante a 
noite. Desembarque assistido pelo nosso agente local – com 
a presença do guia Nortravel de língua portuguesa que 
acompanha o circuito nos 3 países, transporte para o Hotel 
Holiday Inn ****, ou similar. Após o pequeno-almoço 
buffet, visita de Tbilisi com guia local. Da visita destacamos: 
a igreja Metekhi, subida em teleférico à Fortaleza Narikala, 
o Bairro Abanotubani conhecido pelos banhos termais de 
enxofre; a Catedral de Sioni, A Basílica Anchiskhati, o Museu 
Nacional de História. A meio da visita será servido o almoço e, à 
noite, jantar de boas-vindas num restaurante local.

 3º DIA  TBILISI - UPLISTSIKHE - GORI - MTSKHETA - 
TBILISI
Após o pequeno-almoço buffet no hotel, partimos para um dia 
completo de visitas aos principais pontos de interesse do país. 
A Catedral da Santíssima Trindade no topo da colina Avlabari. 
Na província de Kartli (coração da Geórgia) visitamos a cidade 
de Uplistsikhe constituída por cavernas do século I a.C. Almoço 
em restaurante local. Em Gori, terra natal de Stalin, visitaremos 
o Museu Stalin. Continuamos para a antiga capital da Geórgia, 
Mtskheta, classificada Património da Humanidade da UNESCO 
e habitada desde o segundo milénio antes de Cristo. Aqui 
visitamos a Igreja Jvari, obra-prima do início da Idade Média, e 
o mais importante monumento para muitos cristãos, a Catedral 
de Svetitskhoveli, em português “O Pilar da Vida”, porque 
no seu interior terá sido enterrada a túnica de Cristo sobre a 
qual se encontra o referido pilar. Regresso a Tbilisi, jantar em 
restaurante local e alojamento.

 4º DIA  TBILISI / YEREVAN (ARMÉNIA)
Após o pequeno-almoço buffet, partida para a fronteira de 
Sadakhlo. Troca de autocarro e de guia local. Entrada na 
Arménia pelo vale do rio Debed até aos Mosteiros de Sanahin 
e Haghpat, Património da UNESCO. Almoço em restaurante 
panorâmico ECO com vista privilegiada sobre o desfiladei o 
Debed. Fazemos uma paragem para uma foto ao monumento 
ao alfabeto arménio antes de continuarmos a viagem até à 
capital da República da Arménia, Yerevan. Alojamento no Hotel 
Tufenkian Historic Yerevan ****, ou similar. Jantar de 
boas-vindas à Arménia com música ao vivo.

 5º DIA  YEREVAN
Após o pequeno-almoço buffet, damos início à visita da cidade 
com guia local. O Instituto Científico e Museu dos Manuscritos 
Antigos Matenadaran, onde se conservam os tesouros da 
civilização arménia (mais de 17.000 manuscritos – a maior 
coleção do mundo), o Centro de Arte Cafesjian, cuja coleção 
foi iniciada pelo próprio Sr. Cafesjian, reúne obras nacionais 
e estrangeiras de arte contemporânea (uma peça da Joana 
Vasconcelos). Almoço num restaurante do centro da cidade. 
De tarde continuamos a panorâmica pelas artérias principais 
com paragem para visita ao Museu Nacional de História e o 
Tsitsernakaberd (Fortaleza das Pequenas Andorinhas), um 
monumento dedicado à memória das vítimas do genocídio 
arménio em 1915. Jantar em restaurante local. Alojamento no 
hotel.

 6º DIA  YEREVAN - KHOR VIRAP (VISTA DO MONTE 
ARARAT) - VAGHARSHAPAT - GARNI - GEGHART - 
YEREVAN
Após o pequeno-almoço buffet seguimos até Khor Virap de 
onde se avista do lado turco da fronteira, o bíblico Monte Ararat, 
associado à tradição do dilúvio e da arca de Noé. Ainda hoje 
o povo Arménio clama a sua descendência do personagem 
bíblico Noé. Em Artasaat, antiga capital da Arménia, visita ao 
Poço Profundo onde esteve prisioneiro S. Jorge o Iluminador. 
Continuamos para Vagharshapat onde visitamos Echmiadzin, 
a Sede Episcopal e principal igreja do país que está classificad  
como Património da UNESCO por se tratar da primeira igreja 
Cristã no mundo. Visita ao conjunto arquitetónico, incluindo 
o Museu dos Tesouros dos Arménios que inclui peças 
surpreendentes. Muito perto, visita às ruinas da catedral de 
Zvartnots também classificada Património Mundial pela 

UNESCO. Almoço em restaurante local. De tarde, em ambiente 
rural nos arredores de Yerevan, participamos num conjunto 
de experiências únicas e inesquecíveis. Visita ao Mosteiro de 
Geghard, Património da UNESCO. Por ter uma acústica única 
decidimos organizar no seu interior um pequeno concerto 
vocal privado de música arménia medieval. Continuamos para 
a reserva natural de Khosrov onde visitamos o templo pagão 
do século primeiro, o Templo de Garni, dedicado ao deus do 
sol Mitra. Segue-se uma “pequena aventura”, uma viagem em 
veículos todo-o-terreno soviéticos pelo desfiladei o de Garni a 
que chamamos “Garni e a Sinfonia das Pedras”. De regresso ao 
povoado, jantar numa casa restaurante de uma família rural 
arménia onde comemos um típico barbecue tradicional. Todos 
seremos convocados a ajudar a preparar esta refeição típica, 
desde a cozedura do pão à preparação do jantar. Regresso ao 
hotel e alojamento.

 7º DIA  YEREVAN / LAGO SEVAN / DILIJAN
Pequeno-almoço buffet e partida em direção ao Lago Sevan 
a 2.000m de altitude. Visita ao Mosteiro de Sevanavank. 
Embarque num pequeno barco a motor que nos leva ao famoso 
cemitério Noratus, um fantástico campo com cerca de 900 
jachkárs – cruzes de pedra. Esta visita é oportunidade única de 
aprendizagem de tradições arménias onde se inclui o culto aos 
mortos. Almoço em restaurante junto ao lago. Continuamos 
a viagem para a cidade termal de Dilijan no Parque Natural 
do mesmo nome. Visita ao centro histórico e à pinacoteca. 
Continuação para o Hotel Best Western Paradise ****, ou 
similar. Jantar e alojamento.

 8º DIA  DILIJAN / FRONTEIRA SADAKHLO / 
AEROPORTODE TBILISI / BAKU (AZERBAIJÃO)
Pequeno-almoço buffet e partida para Sadakhlo para 
formalidades de fronteira na Geórgia e continuação para o 
aeroporto de Tbilisi (almoço formato piquenique). Formalidades 
de embarque e partida em voo direto a Baku. Desembarque e 
transporte ao Hotel Qafqaz *****, ou similar. Jantar 
incluído. Terminada a refeição fazemos uma visita guiada “Baku 
By Night”. A localização de Baku em anfit atro sobre o Mar 
Cáspio, a profusa iluminação que realça tanto os monumentos 
antigos como a exuberante modernidade, a atividade humana 
na marginal e em toda a vasta área de comércio onde pontuam 
todas as grandes marcas internacionais, são motivos mais que 
suficientes para justificar esta panorâmica. Fazemos paragens 

TBILISI  YEREVAN  DILIJAN OU DZORAGET    TBILISI  BAKU  
3 3 1 3

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

PARTIDAS GARANTIDAS nas datas assinaladas
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O MELHOR DO CÁUCASO

BAKU

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.   

Todas as datas de partida € 2.590 € 3.180

• Passagem aérea em classe económica em voos regulares Turkish 
Airlines para os percursos Lisboa ou Porto / Istambul / Tbilisi e 
Baku / Istambul / Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 
peça de bagagem até 30kg.

• Voo regular, em classe económica, Tbilisi / Baku;
• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em modernos autocarros de turismo de acordo com 

itinerário;
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa 

desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no 
destino;

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
• Todos os pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário – 18 refeições (bebidas não 

incluídas), sendo uma delas em formato piquenique;
• Guias locais, em espanhol;
• Visitas e entradas conforme itinerário;
• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de bagagem por 

pessoa);
• Seguro Multiviagens – capital de €30.000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 320.

*Seguros complementares, pág. 82

Obrigatório visto para entrada e saída no 
Azerbaijão € 50

DATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS 

PASSAPORTE E VISTO OBRIGATÓRIO

NOTA IMPORTANTE

O PREÇO INCLUI

O PREÇO NÃO INCLUI

PREÇO POR PESSOA

ABRIL 21

JUNHO 9

JULHO 7

AGOSTO 4 18

SETEMBRO 8

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 320. 
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. 
(mínimo 18 participantes nas partidas não garantidas).

em dois pontos estratégicos, uma no Memorial Shehidler 
Khiyabany de onde se colhe a mais espetacular vista da cidade 
iluminada, outra para um passeio ao longo dos magnífico  
jardins da marginal. Alojamento.

 9º DIA  BAKU E PENÍNSULA DE ABSHERON
Após o pequeno-almoço buffet damos início à visita de Baku 
com guia local. Para além das visitas interiores da fortaleza 
medieval da velha Baku ”Icheri Sheher”, do complexo 
ShirvanShahs e da Torre Maiden, percorremos a pé as 
pitorescas ruelas dentro das muralhas e o Mercado Medieval. 
Grande parte da cidade antiga está classificada Património 
Mundial pela UNESCO. Durante a panorâmica apreciamos 
magníficos exemplares arte nova e realizamos um pequeno 
cruzeiro para vermos Baku sob outra perspetiva. Mais acima, 
na cidade moderna, outra paragem se impõe para visita ao 
Memorial “Shehidler Khiyabany” onde, para além da visita 
ao monumento, temos oportunidade de repetir a vista da 
cidade, agora de dia. Almoço em restaurante local. De tarde 
visitamos a Península Absheron onde fenómenos naturais 
permitem a existência de “fogos eternos” que, ao longo dos 
tempos, trouxeram aqui os “adoradores de fogo”. Visitamos 
a Montanha de Fogo e um monumento classificado pela 
UNESCO que reproduz a vida dos Zoroastres (adoradores do 
fogo). Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

 10º DIA  BAKU - GOBUSTAN - BAKU
Pequeno-almoço buffet e partida para conhecer uma das 
maiores riquezas arqueológicas do planeta. Em Gobustan 
existem vestígios da presença do homem desde o início da 
Idade da Pedra. Ao ar livre e nas cavernas, mais de quatro 
mil pedras conservam as representações produzidas pelo 
homem ao longo de muitos milhares de anos. O conjunto está 
classificado pela UNESCO como Património da Humanidade. 
No percurso atravessamos campos de exploração de petróleo, 
a principal riqueza do Azerbaijão. Almoço em restaurante local. 
Jantar e alojamento.

 11º DIA  BAKU / LISBOA OU PORTO.
Pequeno-almoço piquenique (formato box). De madrugada 
transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque e 
saída em voo regular da Turkish, via Istambul, com destino a 
Lisboa ou Porto. Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA 
VIAGEM.

(valor do visto sujeito a alteração)

YEREVAN

• Aconselha-se o uso de repelente de insetos

• Bebidas, despesas de caráter pessoal e quaisquer serviços não 
mencionados como incluídos;

• Visto de entrada no Azerbaijão.
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TASHKENT

KHIVA

BUKHARA

SAMARCANDASHAJRISYABZ

 EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

TASHKENT • KHIVA • BUKHARA • SHAJRISYABZ • SAMARCANDA 

SAMARCANDASAMARCANDA

10 DIAS 16 REFEIÇÕES
11 VISITAS +9 P. A. BUFFET

UZBEQUISTÃO
A MAGIA DA ROTA DA SEDA

 1º DIA   LISBOA OU PORTO / TASHKENT
Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida. Assistência 
nas formalidades de embarque e saída, em voo regular da 
Turkish Airlines, via Istambul, com destino a Tashkent no 
Uzbequistão. Noite a bordo.

 2º DIA   TASHKENT
Chegada ao aeroporto de Tashkent pela manhã. Assistência 
nas formalidades de desembarque pelo nosso guia português 
privativo que acompanha a viagem do aeroporto de chegada ao 
aeroporto de partida. Transporte ao Hotel Wyndham Tashkent 
**** ou similar. Após o pequeno-almoço buffet no hotel, 
tempo livre para descanso. Após o almoço, acompanhados 
pelo representante Nortravel de língua portuguesa, o nosso 
guia local exclusivo de língua espanhola ou portuguesa dá início 
à primeira parte da visita à moderna capital do Uzbequistão, 
Tashkent: A Praça da Independência, a imponente fachada do 
teatro de Ópera e Ballet e, na Praça de Amir Temur, o Memorial 
da II Guerra Mundial e o Museu de Artes Aplicadas. Restante 
tempo livre para visitas pessoais. Jantar e alojamento no hotel.

 3º DIA    TASHKENT / KHIVA / BUKHARA
Após o pequeno-almoço buffet no hotel, partimos para o 
aeroporto. Formalidades e embarque em voo com destino a 
Urgench/Khiva. Após o desembarque em Urgench transporte 
a Khiva (30 Kms) para visita. Khiva é uma cidade de “Conto” 
convertida em realidade, classificada como Património da 
UNESCO, o seu riquíssimo património é compacto e ocupa 
uma pequena área no interior das muralhas conhecido por 
Ichan-Kala, permitindo assim que toda a visita se faça a pé de 
forma confortável. Destacamos: Alcazar Kunya-Ark (séc. XVII), o 
complexo Pajlaván Majmud (séc. XIV a XIX) cujo impressionante 
Mausoléu tem a maior cúpula de Khiva com revestimento 
lateral de azulejos de cor celeste e topo dourado, a Madraça 
e o Minarete Islam Khodzha (séc. XIV) – considerado símbolo 
de Khiva, o Palácio Tash Kkauli (séc. XVII a XIX), a mesquita 
Dzhumá, o minarete e madraça de Mukhammadaminkhan. 
Na cidade de Khiva a complexa mistura de edifícios civis e 
religiosos, com uma profusão de ocre, turquesa, azul e dourado, 

são um autêntico banquete para os olhos e para o espírito. O 
almoço e o jantar serão servidos num restaurante local. Após 
o jantar, transporte a Urgench onde apanhamos o voo para
Bukhara. Transporte ao Hotel Omar Khayyam ****, ou
similar em Bukhara. Alojamento. 

 4º DIA    BUKHARA
Após o pequeno-almoço damos início à visita da cidade de 
Bukhara, classificada Património da UNESCO, bem como aos 
monumentos da região envolvente. Bukhara é uma das cidades 
mais representativas da Grande Rota da Seda que a atravessava 
bem ao centro e que marcou até hoje a sua arquitetura urbana: 
O Mausoléu dos Samánidas (séc. IX a X), considerado uma das 
pérolas da arquitetura da Ásia Central, é o sepulcro de familia 
de uma dinastia local que, embora coincidindo com uma época 
de grande divulgação do islão na região, obedece às regras 
arquitetónicas pré-islâmicas dos templos do fogo zoroástricos, 
sintetizando tendências de diversas outras culturas, na base 
das quais se desenvolveu o estilo arquitetónico peculiar da 
Ásia Central. À saída do monumento veremos a “Fonte de Job” 
alusiva à famosa lenda bíblica e que ilustra de forma exemplar o 
impacto da Grande Rota da Seda na inter-relação civilizacional; 
A fortaleza mais antiga e impressionante de Bukhara, a cidadela 
Ark a partir de onde se estende a cidade antiga; O conjunto Poi-
Kalan (séc. XII a XVI) ocupando o centro de Bukhara aos pés do 
grande minarete Kalan do ano 1127; A madraça de Ulugbek 
(séc. XV); O conjunto Lyabi—Hauz (séc. XVI a XVII) composto por 
três monumentos à volta de uma praça de enorme impacto 
visual, a Madraça Kukeldash (1568), o Khanako e a Madraça 
Nadir Divanbegui (1622), sendo o centro ocupado por um 
enorme tanque e o quarto lado pela típica rua comercial do 
tempo da Rota da Seda. Durante a nossa estadia em Bukhara 
recomendamos a visita a um artesão local que mantem o 
fabrico tradicional de marionetes e que nos encanta com uma 
pequena demonstração de manipulação das mesmas. Almoço 
e jantar em restaurante local. Alojamento no hotel.

 5º DIA    BUKHARA 
Pequeno-almoço e continuação das visitas pelos arredores 
de Bukhara: Residência de verão do emir de Bukhara (séc. XIX 
a XX) que, tal como a arquitetura, tem um nome peculiar de 
Sitora-i Mohi Hosa (“o palácio da lua e das estrelas”) e que 
representa uma mescla fantástica das arquiteturas russa, 
oriental e europeia. Continuamos com a visita à necrópole do 

xeque Bahaaddin Nakshbandi que se considera a Meca da 
Ásia Central. Nakshbandi era um místico muito respeitado e 
mestre espiritual de Amir Timur, portanto muito poderoso e foi 
o fundador de uma nova ordem religiosa. Para além da área
reservada aos túmulos, o conjunto é formado por inúmeros
edifícios, como mesquitas, minarete, mausoléu, etc. Regresso
ao centro de Bukhara e tempo livre para passeio, visitas ou
compras. Almoço e jantar em restaurante local. Alojamento no 
hotel. 

 6º DIA    BUKHARA / SHAJRISYABZ / SAMARCANDA 
Pequeno-almoço no hotel e partida para Shajrisyabs na região 
natal de Amir Timur (Tamarlão). Amir Timur, o governante 
mais poderoso da região (séc. XIV), fi ou aqui a sua residência 
oficial mantendo a capital em Samarcanda. Assim, todos os 
monumentos foram construídos por sua decisão e, mesmo 
que os mais imponentes tenham sido parcialmente destruídos 
por inimigos em épocas posteriores, o que resta do palácio AK-
Saray impressiona o visitante pela sua imponência – a entrada 
principal do palácio fazia-se através de um arco com 70 metros, 
o maior da Ásia Central, e representava bem a grandeza e o
poder de Tamarlão. Um moderno parque ajardinado separa
hoje os restantes monumentos que visitamos e que formam o 
conjunto de Dorus Siadat (Lugar do Poder), mausóleo da família,
ainda que o próprio fundador Amir Timur tenha decidido ser
sepultado na sua cidade preferida, Samarcanda. O almoço é
servido num restaurante local. De tarde continuamos para a
Grande Samarcanda. Jantar em restaurante local. Alojamento
no Hotel Grand Samarkand Superior **** , ou similar.

 7º DIA    SAMARCANDA 
Após o pequeno-almoço, damos início à visita da mítica 
Samarcanda, um dos mais importantes entrepostos da Grande 
Rota da Seda, capital de reinos poderosos, palco de intrigas, 
grandezas e misérias dignas das Mil e Uma Noites, cidade 
Património da UNESCO pela sua história e património ímpares: 
A Praça Registão, a mais espetacular da Ásia Central, no centro 
da cidade e confluência de seis caminhos foi um importante 
centro de trocas comerciais. Quando observada do único lado 
não edificad , o impacto visual no visitante é estarrecedor. 
As três Madraças com fachadas de “filig ana” são de cortar a 
respiração: a madraça de Ulugbek (neto de Amir Timur séc. XIV), 
a madraça de Sher-Dor (séc. XVII) e a madraça de Tilla-Kari (séc. 
XVII); o mausoléu Gur-Emir, sepulcro dos Timúridas; a mesquita 

TASHKENT BUKHARA SAMARCANDA   TASHKENT
2 3 2 2

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

PARTIDAS GARANTIDAS nas datas assinaladas
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UZBEQUISTÃO

TASHKENT TASHKENT

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.   

Todas as datas de partida € 2.390 € 3.690 

• Passagem aérea em classe económica em voos regulares 
Turkish Airlines de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 
1 peça de bagagem por pessoa até 23kg;

• Voo regular Tashkent/Urgench e Urgench/Bukhara em classe 
económica; 

• Comboio de alta velocidade entre Samarcanda e Tashkent (classe 
turística); 

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com 

itinerário;
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa

desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no
destino;

DATAS DE PARTIDA    GARANTIDAS 

O PREÇO NÃO INCLUI PASSAPORTE E VISTO OBRIGATÓRIO

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
• Todos os pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário – 16 refeições (bebidas não                 
incluídas); 
• Guia local de língua portuguesa ou espanhola que acompanha 
todo o circuito;
• Visitas e entradas conforme itinerário;
• Espetáculo de folclore em Tashkent; 
• Seguro Multiviagens – capital de €30.000*;
• Taxas de turismo, serviço e IVA;

• Taxas de aviação - € 290.

Este circuito não tem incluído serviço de bagageiros. 
*Seguros complementares, pág. 82

JUNHO 3

JULHO 1 15

AGOSTO 12

SETEMBRO 2 30

OUTUBRO 28

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 290 (saída de 
Lisboa). Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. 
(mínimo 15 participantes nas partidas não garantidas).

• O Passaporte com validade mínima de 6 meses à data de entrada 
no país. O  visto terá um custo de USD 50 (a pagar localmente) e a 
documentação para obtenção de visto terá que ser entregue até 
30 dias antes da partida.

Bibi-Khanim (mandada construir por Tamarlão no séc. XV); O 
observatório Ulugbek (séc. XV) com o seu sextante gigante; o 
conjunto arquitetónico Shahi-Zinda (séc. XII a XV) relacionado 
com Kusam ibn Abbas, primo do profeta Maomé. Almoço e 
jantar em restaurante local. Alojamento no hotel.

 8º DIA    SAMARCANDA / TASHKENT 
Pequeno-almoço e continuação da visita de Samarcanda: 
Do período da sua fundação, séculos VIII e VII a.C. visitamos 
a citânia de Afrosiab, antiga capital dos sogdas, foi naquele 
tempo importante centro comercial e cultural da Ásia Central e 
da Grande Rota da Seda. Mais tarde Afrosiab tomou o nome de 
Maracanda, estando nós, portanto, perante as origens da cidade 
e do seu próprio nome atual; o túmulo de Khodzha Daniyar para 
os muçulmanos, S. Daniel para os cristãos, venerado por ambos. 
Terminamos com uma visita a uma fábrica de papel utilizando 
os métodos ancestrais. Almoço em restaurante local. De tarde, 
transporte à estação de caminho-de-ferro onde apanhamos o 
comboio de alta velocidade “Afrosiab” com destino a Tashkent. 
Jantar incluído. Transporte ao Hotel Wyndham Tashkent 
**** ou similar. Alojamento.

 9º DIA    TASHKENT 
Pequeno-almoço e continuação da visita a Tashkent iniciada 
no segundo dia: A madraça Barak-Khan (séc. XVI) no centro 
da cidade antiga, na praça Khast-Imam; na mesma praça, 
a biblioteca rica em manuscritos orientais que numa sala 
especialmente reservada podemos apreciar o famoso Corão 
do terceiro califa de Osmão, escrito em meados do séc. VII, mais 
tarde trazido desde Bagdad para o Uzbequistão e que terá sido 
a fonte originária do livro sagrado do islão, o Corão. Visitamos 
ainda o mausoléu de Kaffal-al-Shashi (séc. XVI), a madraça 
Kukeldash (séc. XVI) o mercado Chorsu, um dos maiores da Ásia 
Central. Almoço em restaurante local. Tarde livre para visitas, 
compras ou descanso. Transporte a um restaurante local. Jantar 
de despedida com espetáculo de folclore. Alojamento no hotel. 

 10º DIA    TASHKENT / ISTAMBUL / LISBOA OU PORTO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar 
localmente transporte ao aeroporto. Formalidades de embarque 
assistidas pelo guia acompanhante da Nortravel e saída em voo 
regular Turkish Airlines, via Istambul, com destino a Lisboa. FIM 
DA VIAGEM 

• Bebidas às refeições, despesas de caráter pessoal e
quaisquer outros serviços não indicados como incluídos; 

• Visto de entrada. 
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IRÃO

SHIRAZ

PERSÉPOLIS NAQSH-E RUSTAM

PASAARGARD
YAZD

ISFAHAN

TEERÃO

ABYANE

KASHAN

QOM

 EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

SHIRAZ • PERSÉPOLIS • NAQSH-E RUSTAM • PASAARGARD • YAZD • ISFAHAN • ABYANE • KASHAN • QOM • TEERÃO

PERSÉPOLIS YAZD

11 DIAS 18 REFEIÇÕES
11 VISITAS +10 P. A. BUFFET

O MELHOR DO IRÃO

 1º DIA  LISBOA / ISTAMBUL / SHIRAZ 
Comparência no aeroporto de Lisboa 3 horas antes da partida 
para formalidades de embarque assistidas pelo representante 
da Nortravel. Partida em voo da Turkish, via Istambul, com 
destino a Shiraz.

 2º DIA  SHIRAZ
Chegada a Shiraz durante a noite. Desembarque assistido pelo 
nosso guia português privativo que acompanha a viagem do 
aeroporto de chegada ao aeroporto de partida. Transporte ao 
Hotel Chamran ou Pars ***** ou similar. Alojamento no 
hotel. Após o almoço, saída para visita da bela cidade de Shiraz. 
Conhecida como a cidade dos poetas e das flores, é a capital 
da província que dá nome ao idioma iraniano, o farsi, e fic  
localizada aos pés da montanha Allah-o-Akbar, banhada pelo 
rio Khoshk. Visita da Mesquita de Nasir-ol-Molk, datada de 1887 
e que se destaca pela beleza da sua fachada, das suas cúpulas 
e pela decoração harmoniosa e variada. A cidade de Shiraz é 
famosa pelos seus palácios privados que seguem a tradição 
islâmica onde o conceito de paraíso (derivado da palavra persa 
pairidaeeza) é de um jardim, cercados por um muro. Visita de 
uma casa-jardim, Narenjestan ou Eram. Continuamos para 
conhecer o túmulo de Hafez, local especialmente querido para 
os habitantes de Shiraz. Ao final do dia visitamos a mesquita 
de Vakil, uma das obras-primas do período Zand, construída 
no reinado de Karim Kan, no ano de 1773 e que se encontra 
perfeitamente integrada na estrutura do bazar do mesmo 
nome. Jantar. Alojamento no hotel

 3º DIA  SHIRAZ - PERSÉPOLIS / NAQSH-E RUSTAM - 
SHIRAZ
Pequeno-almoço buffet no hotel e saída para visitar Persépolis, 
a antiga capital persa e Naqsh-E Rustam, a necrópole dos 
Aqueménidas. A existência de Persépolis como capital persa, 
conheceu um período relativamente efémero na dinastia 
Aqueménida. Iniciou-se com Dario I que começou a sua 

construção em 518 a.C. e manteve-se nos reinados de Xerxes e 
Artaxerxes, até à sua destruição às mãos de Alexandre Magno 
em 331 a.C. Destaca-se a escada monumental, a Porta de Todas 
as Nações, o Palácio Apadana, o salão das cem colunas com os 
seus extraordinários baixos relevo que contam em pormenor 
a história da antiga Pérsia. A visita completa-se com Naqsh-E 
Rustam, a imensa e imponente necrópole, um dos lugares 
mais monumentais e impactantes do Irão. Os túmulos são 
esculpidos e escavados na própria montanha e pertencem ao 
rei Aqueménida Dario III e aos monarcas sasánidas Artaxerxes 
II e Artaxerxes III. Almoço incluído em restaurante local. De 
regresso a Shiraz, entramos na cidade pela porta do Corão, que 
era o único acesso à cidade quando era cercada por muralhas. 
Ao final do dia passeio exterior do santuário de Chah Cheragh, 
um dos principais centros de peregrinação do Irão. Jantar e 
alojamento no hotel.

 4º DIA  SHIRAZ / YAZD
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para Yazd. No caminho 
visitamos Pasargad, a mítica cidade onde se encontra o 
túmulo de Ciro, o Grande e o que resta da que foi a capital do 
império persa da época de Ciro. Paragem para almoço incluído 
num restaurante no percurso. Aqui a paisagem austera e 
semidesértica só tem par na grandiosidade do império Persa. 
Ainda em caminho para Yazd, ao longo da estrada vemos umas 
construções em terra, os “cones de gelo” destinados a guardar 
produtos alimentares a temperaturas mais baixas. Ao final da 
tarde chegada à cidade oásis de Yazd. Jantar e alojamento no 
Hotel Safayee **** ou similar.

 5º DIA  YAZD / ISFAHAN 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para visitar a antiga 
cidade de Yazd. Começando pelas Torres do Silêncio, recintos 
circulares elevados onde os zoroastrianos entregavam os seus 
mortos à natureza, locais impressionantes pela influência que 
tiveram nas religiões monoteístas dos nossos dias. Continuamos 
para o Templo do Fogo onde permanece guardada há 1500 
anos a chama acesa da fé em Zoroastro. Depois visitamos 
o conjunto monumental de Amir Chakhmagh e a imperdível
Mesquita Jame, pela qualidade e beleza dos seus azulejos com

650 anos. Almoço incluído. Saída para Isfahan. Chegada, jantar 
e alojamento no Hotel Kowsar ***** ou similar.

 6º DIA  ISFAHAN
Pequeno-almoço buffet no hotel. Este dia é dedicado a 
conhecer Isfahan, a pérola da Pérsia, possivelmente a cidade 
mais ocidental do Irão, onde o ambiente é descontraído e o 
clima aprazível. Iniciamos a visita na Praça do Imam Naq-Shé-
Djahan ou o espelho do mundo. Esta praça é Património da 
Humanidade declarada pela UNESCO e é onde melhor se capta 
o esplendor desta cidade, e à volta da qual se encontram dois
monumentos imperdíveis: o Palácio de Ali Qapou a Mesquita
do Sheik Lotfollah e a mesquita do Imam. Depois do almoço 
visitamos as antigas pontes de Sharestan (séc. XII) que unem as 
duas margens do rio Zayandeh. A cidade de Isfahan é o centro
de artesanato mais importante do país, sendo a tecelagem
de tapetes um dos produtos persas mais famosos, bem como 
a arte milenar das pinturas em miniatura, (visita incluída de
centros de artesanato). Jantar e alojamento no hotel.

 7º DIA  ISFAHAN / KASHAN 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Hoje vamos penetrar no 
coração do Irão, percorrendo paisagens de uma beleza rude e 
austera. Paragem para visitar Abyane, um dos povoados mais 
altos do país e que parece fundir-se com o relevo acidentado. 
Percorrer a localidade é um regresso às origens mais profundas 
do Irão e a cor dominante ocre contrasta com os trajes coloridos 
das mulheres. Almoço num restaurante local. Saída para 
Kashan, situada num oásis na orla ocidental do deserto de 
Kavir. Cidade de tradições e lendas antigas, terá sido daqui que 
há 2.000 anos, partiram os 3 Reis Magos que seguiram uma 
estrela que os guiou até ao Menino Jesus. Jantar e alojamento 
no Hotel Negarestan **** ou similar.

 8º DIA  KASHAN / TEERÃO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Iniciamos a visita de Kashan 
pelo Jardim de Fin e a Casa de Taba Taba, esplêndida mansão 
construída no primeiro terço do século XIX, em pleno período 
Qajar, e que pertenceu a um rico comerciante de tapetes. 
Destacamos pela sua beleza, proporções e requinte estético, o 

SHIRAZ YAZD ISFAHAN   KASHAN TEERÃO 
3 1 2 1 3

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário
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O MELHOR DO IRÃO

NAQSH-E RUSTAM ISFAHAN

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.   

Todas as datas de partida € 2.840 € 3.290 

• Passagem aérea em classe económica em voos regulares Turkish 
Airlines para os percursos Lisboa / Istambul / Shiraz e Teerão / 
Istambul / Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça de 
bagagem até 30kg.

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com 

itinerário;
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa 

desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no 
destino;

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares;

• Bebidas, despesas de caráter pessoal e quaisquer serviços não 
mencionados como incluídos;

• Visto de entrada no Irão.
• Gratificações obrigatórias ao guia local e motoristas - € 40 por 

pessoa. 

• É expressamente proibido fotografar ou filmar edifícios 
governamentais e/ou militares (e áreas circundantes);

• Deverão ser rigorosamente respeitadas tradições locais e 
costumes religiosos bem como imposições em vigor em termos 
de traje;

• É totalmente proibida a importação, consumo, compra ou 
venda de bebidas alcoólicas e/ou carne de porco;

• Recomendamos que consultem em www.nortravel.pt, mais 
notas importantes sobre o Irão;

• Os nossos colaboradores são, geralmente, fiéis seguidores da 
religião islâmica. O período de Ramadão em 2016 ocorre de 6 
de junho a 5 de julho.

DATAS DE PARTIDA

O PREÇO NÃO INCLUI NOTAS IMPORTANTES

PASSAPORTE E VISTO OBRIGATÓRIO

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA

• Todos os pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário – 18 refeições (bebidas não 

incluídas);
• Guia local, em espanhol, durante todas as visitas;
• Visitas e entradas conforme itinerário;
• Gorjetas nos restaurantes;
• Seguro Multiviagens – capital de €30.000*;
• Taxas de turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 240.

*Seguros complementares, pág. 82

JUNHO 4 

JULHO 16 

AGOSTO 6 20

SETEMBRO 10 

OUTUBRO 8 

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 240. 
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. 
(mínimo 18 participantes)

• O passaporte deve ter uma validade superior a 6 meses.
• O visto terá de ser solicitado, pelo menos, com 1 mês de 

antecedência.
• € 60 (valor do visto sujeito a alteração)

pátio, as janelas e os cristais coloridos. Continuação para Qom 
e para o seu mausoléu. Almoço num restaurante local. Depois, 
rumo ao norte e a capital, Teerão, uma das mais importantes 
do mundo muçulmano. Fundada por tribos persas, no século 
XIII os mongóis transformaram-na no núcleo urbano mais 
importante da antiga Pérsia. A sua personalidade, urbanidade 
e riqueza museológica impressiona pela diversidade. Jantar e 
alojamento no Hotel Azadi ***** ou similar. 

 9º DIA  TEERÃO
Após o pequeno-almoço buffet, começamos pelo museu 
arqueológico, centro importante de investigação, fundamental 
para a compreensão da civilização persa, responsável pela 
primeira declaração dos Direitos do Homem em 538 a.C., ou o 1º 
serviço postal dentro do império de Ciro o Grande. Almoço num 
restaurante local. Seguimos para o Palácio de Golestan, também 
conhecido pelo Palácio das Flores. Erigido no século XVIII, e 
antiga residência real da dinastia Qajar, foram aqui coroados os 
reis da dinastia Pahlevi. Neste complexo encontramos muitos 
jardins, e edifícios que albergam vários museus e dos quais 
destacamos: o Trono de Mármore, o Museu Negar Khaneh e o 
Palácio Branco. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

 10º DIA  TEERÃO
Pequeno-almoço buffet no hotel e saída para um dia completo 
de visitas na capital iraniana. Começamos pelo museu dos 
tapetes, o Palácio de Saad Abad, antiga residência do Sha 
Reza, composto por 18 palácios e palacetes, e onde depois da 
revolução iraniana, vários dos palácios foram convertidos em 
museus. Almoço num restaurante local. Continuamos as visitas, 
concluindo com o Santuário do Imam Zadeh Saleh. Regresso 
ao hotel para jantar e alojamento para descansar antes do 
transporte para o aeroporto, cerca das 24 horas.

 11º DIA  TEERÃO / ISTAMBUL / LISBOA OU PORTO 
Formalidades de embarque assistidas pelo nosso guia privativo 
e saída em voo regular da Turkish Airlines, com destino a Lisboa 
ou Porto (Via Istambul). Chegada. FIM DA VIAGEM. 
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CAMBOJA

VIETNAME

BANGKOK
SIEM REAP
ANGKOR WAT

BANTEAY SREI

GRUTAS PAK

HANOI
BAÍA DE HALONG

DANANG
HOI AN

HUE

HO CHI MINH

LUANG PRABANG

LAOS

 EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

SIEM REAP • ANGKOR WAT • ANGKOR THOM • BANTEAY SREI • LUANG PRABANG • GRUTAS PAK OU • CATARATAS KHUANG SI • HANOI • BAÍA DE HALONG 
DANANG • HOI AN • HUÉ • HO CHI MINH • DELTA DO MEKONG • TÚNEIS DE CU CHI 

SIEMP REAP ANGKOR WAT

15 DIAS 25 REFEIÇÕES
18 VISITAS +12 P. A. BUFFET

INDOCHINA
VIETNAME, CAMBOJA E LAOS

 1º DIA  LISBOA / DUBAI / BANGKOK
Comparência no aeroporto 3h30 antes da partida. Assistência 
nas formalidades de embarque e saída, em voo regular 
Emirates, com destino a Bangkok (via Dubai). Noite a bordo.

 2º DIA  BANGKOK / SIEM REAP (CAMBOJA)
Chegada a Bangkok. Formalidades de trânsito e saída em 
voo regular com destino a Siem Reap, a cidade mais turística 
do Camboja, que se situa no noroeste do país. Assistência 
na chegada, pelo nosso guia privativo de língua portuguesa, 
que acompanha a viagem até ao 14º dia, em Ho Chi Minh. 
Transporte ao Hotel Victoria Angkor ***** ou similar. 
Jantar e alojamento no hotel.

 3º DIA  SIEM REAP – ANGKOR WAT – ANGKOR THOM – 
SIEM REAP
Pequeno-almoço buffet no hotel. Encontro com o guia local 
para nos dirigirmos até à joia da coroa Khmer: o complexo de 
Angkor Wat, que é Património da Humanidade pela UNESCO. 
Os Templos de Angkor foram construídos entre os séc. IX e XIII 
e, os que resistiram constituem o esqueleto do que foi outrora 
o centro religioso e administrativo do Império Khmer. Em
cerca de 600 km2 foram encontrados mais de 100 templos.
Almoço num restaurante local. De tarde, continuamos a visita
desde a Porta Sul de Angkor Thom, cidade real construída no
séc XI, para seguir até ao Templo Bayon, situado no centro do 
complexo e composto por 54 torres com os rostos do Buda da
Compaixão. Prosseguimos para o pequeno templo hindu Baksei 
Chamkrong e terminamos na zona dos terraços, para visitar
os mais conhecidos: Terraço dos Elefantes e Terraço do Rei
Leproso. Regresso ao hotel. Jantar com espetáculo de danças
tradicionais incluído. Alojamento.

 4º DIA  SIEM REAP / TEMPLOS DE BANTEAY SREI E 
BANETAY SAMRE / / LUANG PRABANG (LAOS)
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para visitar o Templo 
Banteay Srei, conhecido como a Cidadela das Mulheres, 
que data do séc. X e foi construído em homenagem ao Deus 
hindu Shiva. Continuamos para o Templo de Banteay Samre, 
atribuído ao rei Suryvarman II, construído no estilo de Angkor 
Wat - conhecido como o pequeno Angkor Wat. Almoço em 
restaurante local. Em hora a indicar localmente transporte ao 
aeroporto. Formalidades de embarque e saída em voo regular 
para Luang Prabang (Laos). Chegada, assistência e transporte 
ao Hotel Villa Santi **** ou similar. Jantar e alojamento.

 5º DIA  LUANG PRABANG – GRUTAS DE PAK OU – 
CATARATAS DE KHUANG SI – LUANG PRABANG
Ao amanhecer – pelas 6h00 -, podemos assistir à colorida 
cerimónia de Tak Bat, que tem lugar diariamente nas ruas de 

Luang Prabang, reunindo curiosos, locais e um grande número 
de monges budistas, estes últimos, prontos para fazerem as 
oferendas aos seus Deuses. Regresso ao hotel. Após o pequeno-
almoço buffet, saída para passeio num barco tradicional, pelo 
rio Mekong, para visitar as Grutas de Pak Ou, célebres por 
albergarem mais de 4.000 esculturas de Buda, de diferentes 
estilos e tamanhos. Visitamos ainda algumas aldeias nas 
proximidades, nomeadamente Ban Xang Khai, onde se produz 
vinho de arroz. Almoço incluído. De tarde, continuação em 
direção às Cataratas de Khuang Si, com paragem em algumas 
aldeias de minorias étnicas, que permitirão observar os seus 
costumes. Uma vez chegados às cataratas, possibilidade de 
nadar nas piscinas de cor turquesa ou fazer uma caminhada 
pelo bosque. Regresso a Luang Prabang, com paragem em Ban 
Xang Khong, uma aldeia conhecida pela produção de seda e 
pelo fabrico do tradicional papel Saa. Prosseguimos para Luang 
Prabang. Jantar e alojamento no hotel.

 6º DIA  LUANG PRABANG / HANOI (VIETNAME)
De manhã cedo pequeno-almoço buffet no hotel. Neste dia 
visitamos um dos monumentos mais importantes de Luang 
Prabang, o Wat Visoun, talvez o templo mais antigo da cidade, 
que alberga a Estupa That Makmo, com a sua curiosa forma 
de melão. A excursão prosseguirá com paragens no templo 
budista de Wat Aham, no centro de artesanato têxtil Ock Pok 
Tok e no Museu Nacional – antigo Palácio Real. Almoço em 
restaurante local. De seguida, visita ao templo budista Wat 
Xieng Thong, construído em 1560, um dos mais encantadores 
do país, com uma localização privilegiada, perto do histórico rio 
Mekong. Em hora a indicar localmente transporte ao aeroporto. 
Formalidades de embarque e saída em voo regular para Hanoi 
(Vietname). Chegada, assistência e transporte ao Hotel Melia 
Hanoi ***** ou similar. Jantar e alojamento.

 7º DIA  HANOI
Pequeno-almoço buffet no hotel. Este dia é dedicado a explorar, 
os lugares de maior destaque da cidade. Começamos por uma 
visita ao mausoléu de Ho Chi Minh, à sua antiga residência, 
ao Pagode de um único pilar. Almoço em restaurante local. 
Continuação da visita pelo Templo da Literatura, conhecido 
como a primeira universidade vietnamita, datado do séc. XI, 
construído em honra do filósofo Chinês Confúcio. Seguimos 
para o Museu Etnológico, para saber um pouco mais das várias 
etnias. A seguir dirigimo-nos até ao Templo de Ngoc Son do séc. 
XIX, localizado numa ilha no Lago Hoan Kiem, de onde seremos 
transportados em rickshaw até à Cidade Antiga, para conhecer 
as suas “36 Ruas”, cheias de gente e de histórias interessantes. 
Ao final da tarde, assistimos a um extraordinário espetáculo de 
marionetas sobre água, no Teatro Thang Long, uma arte milenar 
vietnamita criada por camponeses quando, devido a cheias, 
não podendo trabalhar inventaram algo para passar o tempo. 
Jantar em restaurante local. Alojamento no hotel.

 8º DIA  HANOI / BAÍA DE HALONG
Após o pequeno-almoço buffet no hotel, saída para este, em 

SIEM REAP LUANG PRABANG       HANOI  BAÍA DE HALONG  HOI AN HUE  HO CHI MINH  
2 2 2 1 2 1 2

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

PARTIDAS GARANTIDAS nas datas assinaladas

direção à Baía de Halong, classificada P atrimónio N atural d a 
Humanidade pela UNESCO. Chegada e embarque no junco 
– barco tradicional – para um inesquecível passeio1, em que 
visitamos grutas e ilhéus. Almoço de boas vindas, à base de 
mariscos da zona. Possibilidade de nadar ou utilizar um kayak 
(facultativo). De tarde, admire o pôr do sol sobre a baía, participe 
numa aula de culinária ou divirta-se na esplanada de um bar 
com happy hour. Jantar incluído. Noite a bordo.
1 Caso as condições climatéricas não o permitam, o passeio de barco 
em Halong Bay, com alojamento incluído, será substituído por um 
programa alternativo, indicado pelo nosso guia privativo.

 9º DIA  BAÍA DE HALONG / HANOI / DANANG / HOI AN 
Pequeno-almoço ligeiro a bordo, à base de chá e massas. 
Iniciamos este dia com uma aula de Tai Chi, na coberta do 
barco, com um dos melhores mestres Vietnamitas, enquanto o 
barco continua navegando lentamente pelo espetacular cenário, 
onde as ilhas emergem do tranquilo mar cor de esmeralda. 
Tempo ainda para visita da gruta Sung Sot. Brunch a bordo. 
Desembarque e transporte ao aeroporto de Hanoi. No percurso 
paragem para visitar o Pagode de Com Son. Continuação para o 
aeroporto. Chegada, formalidades de embarque e saída em voo 
regular com destino a Danang. Chegada, assistência e transporte 
até Hoi An, situada na margem do rio Thu Bon. Alojamento e 
jantar no Hotel Sunrise Hoi An ***** ou similar.

10º DIA  HOI AN               
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para visita panorâmica a 
pé, com guia local, desta histórica aldeia - classificada 
Património da Humanidade pela UNESCO -, que foi em tempos 
uma próspera cidade portuária, concretamente desde o séc. 
XVI ao XVIII. Visitamos o colorido mercado local, a antiga casa de 
Tan Ky – bem preservada habitação e loja do séc. XVIII, com 
elementos arquitetónicos vietnamitas, japoneses e chineses – e a 
lendária Ponte Coberta Japonesa, com mais de 400 anos de 
história. Visita ainda a um atelier de artigos de seda. Almoço em 
restaurante local. Regresso ao hotel. Tempo livre. Jantar e 
alojamento.

11º DIA                                  HOI AN / HUÉ
Após o pequeno-almoço buffet no hotel, saída para Hué, situada 
120 km a norte de Hoi An. No percurso, breve paragem na aldeia 
piscatória de Lang Co, com tempo para fotos. Seguimos viagem 
para Hué. Chegada à antiga capital imperial, classificada pela 
UNESCO Património da Humanidade. Almoço incluído. De tarde, 
visita da Cidadela Imperial, do séc. XIX, mandada construir pelo 
Imperador Gia Long, fundador da Dinastia Nguyen. De seguida, 
paragem no populoso mercado de Dong Ba, particularmente 
recomendado para os interessados na comida e cultura 
vietnamitas. Transporte ao Hotel Muang Thanh **** ou 
similar. Tempo livre para atividades a gosto pessoal. Jantar e 
alojamento.

 12º DIA    HUÉ / HO CHI MINH
Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã partida para 
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INDOCHINA

BAÍA DE HALONG

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.   

24Abr + 4Jun + 4Ago 
+ 17Set € 3.690 € 4.490

15Out + 26Nov + 7Jan17 
+ 25Fev17 € 3.790 € 4.690

• Passagem aérea, classe económica em voos regulares da
Emirates, via Dubai, para o percurso Lisboa/Bangkok e Ho Chi
Minh/Lisboa, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 
30kg;

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Acompanhamento de guia de língua portuguesa desde 2º ao 14º 

dia;
• Alojamento nos hotéis indicados ou similares, em base de duplo;
• Voos internos para os percursos: Bangkok/Siem Reap, Siem

Reap/Luang Prabang, Luang Prabang/Hanoi, Hanoi/ Danang e
Hue/Ho Chi Minh, classe económica com direito ao transporte de 
1 peça de bagagem até 20kgs;

• Guias locais em todas as visitas, conforme itinerário;

• Bebidas às refeições, despesas de caráter pessoal e quaisquer 
outros serviços não indicados como incluídos; 

• Vistos de entrada.

Passaporte com validade mínima de 6 meses à data de entra-
da nos países. Os vistos serão tratados localmente, à chegada 
de cada país, pelo que necessitará de um total de 6 fotografias
tipo passe. Valores a pagar localmente: Vietname USD 25; 
Camboja USD 30; Laos USD 36.

DATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS 

O PREÇO NÃO INCLUI PASSAPORTE E VISTO OBRIGATÓRIO

O PREÇO INCLUI

PREÇO POR PESSOA

• Espetáculo de marionetas de água, em Hanoi;
• Cruzeiro de 2 dias/1 noite, em junco tradicional, em Halong Bay;
• Visitas e entradas conforme programa;
• Todos os pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário – 11 almoços, 1 brunch e

13 jantares;
• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de bagagem por 

pessoa);
• Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 470. 

*Seguros complementares, pág. 82

ABRIL 24 

JUNHO 4 

AGOSTO 4 

SETEMBRO 17 

OUTUBRO 15 

NOVEMBRO 26 

2017

JANEIRO 7

FEVEREIRO 25 

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 470. 
Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. Partidas 
7Jan17 e 25Fev17 - preços sujeitos a confirmaçã .
(mínimo 15 participantes nas partidas não garantidas). 

passeio de barco pelo rio do Perfume, ponto alto da visita a Hué, 
com paragem no Pagode Thien Mu, o mais antigo de Hué, cuja 
fundação data de 1601, conhecido pelos seus monges pacifistas. 
Continuamos para o mercado do Incenso, onde 
podemos observar as mulheres a preparem os 
diferentes aromas, para depois os venderem. De seguida, 
visitamos o Túmulo Imperial de Khai Dinh, de grande beleza 
arquitetónica. Almoço incluído. Em hora a indicar localmente 
transporte ao aeroporto. Formalidades de embarque e saída 
para Ho Chi Minh. Chegada, assistência e transporte ao Hotel 
Novotel **** ou similar. Tarde livre para descobrir por 
conta própria esta que é conhecida como a “Pérola Oriental”. 
Jantar em restaurante local. Alojamento.

 13º DIA  HO CHI MINH – MERCADO FLUTUANTE DE CAI BE 
(DELTA DO MEKONG) – HO CHI MINH
Pequeno-almoço buffet no hotel. Este dia é dedicado a conhecer 
o Delta do Mekong, de terra fértil, com sorrisos e exuberantes
jardins tranquilos. Depois de 2 horas de carro, ao sudoeste de 
Ho Chi Minh, teremos a oportunidade de descobrir o mercado 
flutuante mais autêntico do Delta do Mekong, e também 
símbolo da região, Cai Be. Esta será realmente uma experiência 
inolvidável, em que poderá observar os vendedores nos seus 
sampans (barcos típicos), repletos de produtos agrícolas, 
pendurados em canas de bambu. O nosso passeio de barco 
passará por fábricas e oficinas de artesanato. Almoço incluído, 
numa antiga casa em estilo Mandarin, onde serão servidas 
especialidades do Mekong. De tarde, passeio relaxante de 
barco, transporte ao cais e regresso a Ho Chi Minh. Tarde livre 
para atividades a gosto pessoal. Jantar em restaurante local. 
Alojamento. 

 14º DIA  HO CHI MINH – TÚNEIS DE CU CHI – HO CHI MINH/ 
DUBAI / LISBOA
Após o pequeno-almoço buffet no hotel, saída em direção 
a Cu Chi, a 45 km ao norte de Ho Chi Minh, para visita, com 
guia local, aos conhecidos túneis, utilizados pelos guerrilheiros 
Vietnamitas, durante a guerra contra os EUA. Trata-se um 
engenhoso labirinto de 200 km de túneis, autenticas cidades 
com camaratas, poços, cozinhas, salas para reuniões, hospitais 
rudimentares. Regresso a Ho Chi Minh. Almoço em restaurante 
local. De tarde, visita do Palácio da Reunificação (antigo Palácio 
Presidencial), do Museu dos Crimes de Guerra e paragem para 
fotos junto à Igreja de Notre-Dame e à Estação dos Correios, 
esta última desenhada por Gustave Eiffel. Resto de tarde livre 
para últimas visitas e atividades a gosto pessoal. Jantar em 
restaurante local. Em hora a indicar localmente transporte ao 
aeroporto. Formalidades de embarque e saída em voo regular 
da Emirates com destino ao Dubai. Noite e refeições a bordo.
Nota: possibilidade de usufruir da piscina/duches do Hotel Novotel, 
após regresso a Ho Chi Minh.

 15º DIA  DUBAI /LISBOA
Chegada, formalidades de trânsito e continuação da viagem, 
em voo regular, para Lisboa. FIM DA VIAGEM

DELTA DO MEKONG
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PEQUIM

XIAN

SHANGHAI

GUILIN

CHINA

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO EM PORTUGUÊS

PEQUIM • XIAN • GUILIN • SHANGHAI 

PEQUIM GUILIN

12 DIAS 18 REFEIÇÕES
28 VISITAS +9 P. A. BUFFET

CHINA MILENAR  

 1º DIA  LISBOA / DUBAI / PEQUIM
Comparência no aeroporto 3h30 antes da partida. Formalidades 
de embarque e partida em voo regular da Emirates com destino 
ao Dubai. Refeição e noite a bordo.

 2º DIA  DUBAI / PEQUIM
Chegada ao Dubai. Formalidades de trânsito, mudança de 
avião e partida em voo regular da Emirates para Pequim. 
Chegada, receção pelo guia privativo de língua portuguesa que 
acompanha a viagem do aeroporto de chegada ao aeroporto 
de partida. Transporte ao Hotel Novotel Xinqiao **** ou 
similar. Tempo livre para repouso após prolongada viagem de 
avião. Jantar e alojamento.

 3º DIA  PEQUIM
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para visita ao Templo do 
Céu, onde fazemos um passeio orientado por um guia local. Foi 
construído em 1420 e utilizado pelos imperadores das Dinastias 
Ming e Qing para orarem pelas colheitas; está integrado num 
magnífico parque, com o dobro da área da Cidade Proibida, onde 
podemos ver como os chineses ocupam os seus tempos livres – 
danças, Tai-Chi, jogos de cartas, conversas. Está classificado pela 
UNESCO Património da Humanidade. Almoço num restaurante 
local. Tarde livre para atividades a gosto pessoal. Ao final da 
tarde assistimos a um musical, com jantar incluído, que combina 
a arte milenar da luta de Kung-Fu com dança e representação. 
Alojamento.

 4º DIA  PEQUIM
Pequeno-almoço buffet no hotel. Visita, com guia local, à Praça 
de Tian’anmen, que se destaca pelo seu tamanho – a maior 
praça do mundo – onde a 1 de Outubro de 1949 Mao Tse Tung 
proclamou a fundação da República Popular da China. No lado 
sul da praça encontra-se o mausoléu de Mao e a norte a entrada 
para a Cidade Proibida. Continuação para a Cidade Proibida ou 
Palácio Imperial, que foi construída entre 1406 e 1420 e serviu de 
palácio às dinastias Ming e Qing; é a maior e melhor preservada 
residência imperial de toda a China, com o comprimento de 960 
metros de sul para norte e com uma largura de 760 metros de 
este para oeste. Almoço num restaurante local. Após o almoço 
visitamos uma fábrica de produção de artigos de seda, onde 
conhecemos todo o processo de sericultura. A seda, um dos 
artigos produzidos na China e que tanto agradou à nossa 
civilização, deu origem à lendária rota da seda. De tarde, visita 
do Palácio de Verão, uma das importantes residências e jardins 
reais da dinastia Qing, cuja construção se iniciou em 1750; hoje 
mantém-se um extraordinário exemplo dos clássicos jardins 
chineses. Tempo ainda para uma passagem pela zona olímpica, 
para poder observar o exterior do conhecido estádio “ninho 
de pássaro”. Ao fim da tarde assistimos a um espetáculo de 

acrobatas, uma das vertentes da cultura popular chinesa. O 
espetáculo tem duração de 1h15m. Jantar incluído. Regresso ao 
hotel e alojamento.

 5º DIA  PEQUIM
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para visita, com 
guia local, à Grande Muralha. Durante o trajeto fazemos uma 
paragem para conhecermos uma produção de pérolas de cultura 
de água doce, em que a China é líder mundial, atingindo por 
ano as 800 toneladas. Continuação para o Caminho Sagrado 
dos imperadores da Dinastia Ming. Almoço num restaurante 
local. Continuação para a Grande Muralha na zona de Badaling, 
que se encontra a cerca de 80 km de Pequim e é a parte mais 
imponente e melhor conservada. A Grande Muralha é Património 
da Humanidade pela UNESCO. Regresso a Pequim. À noite 
jantar num restaurante local, onde apreciamos o famoso pato 
lacado à Pequim. Alojamento.

 6º DIA  PEQUIM / XIAN
Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã efetuamos uma 
visita à Velha Beijing. Neste dia o almoço estará incluído, será 
servido em Pequim ou em Xian consoante o horário de voo. Em 
hora a indicar localmente transporte ao aeroporto. Formalidades 
de embarque assistidas pelo nosso guia privativo e partida 
com destino a Xian. Chegada, assistência e transporte ao Hotel 
Aurum International **** ou similar. Xian é a maior cidade 
no noroeste da China, foi capital de 13 dinastias, incluindo a Qin e 
Tang, e foi o ponto de partida para a antiga Rota da Seda. Jantar 
incluído. Alojamento.

 7º DIA  XIAN
Pequeno-almoço buffet no hotel. Dia inteiro para conhecer os 
pontos de maior interesse de Xian, com orientação de guia 
local, onde se destaca o Museu dos Guerreiros de Terracota do 
Imperador Qin. O espólio com que hoje nos podemos maravilhar 
foi encontrado por acaso, em 1974, quando 3 agricultores 
construíam um poço. A coleção consiste em mais de 7.000 figu as 
entre guerreiros, cavalos, carros e armas que serviriam para 
guardar o túmulo do imperador, e está classificada Património 
da Humanidade pela UNESCO. Almoço num restaurante local. 
Continuamos o passeio para visitar o Grande Pagode do Ganso 
Selvagem (sem subida), com mais de 60 metros de altura, e as 
muralhas da cidade. Tempo ainda para conhecer o jade, um 
dos símbolos da cultura chinesa. Vista como a mais valiosa de 
todas as pedras preciosas na sociedade chinesa, o jade, ainda 
hoje simboliza nobreza, perfeição, constância e imortalidade.Esta 
noite assistimos a um espetáculo, considerado um dos melhores 
em cena na China e jantamos em restaurante local. Alojamento.

 8º DIA  XIAN / GUILIN
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a indicar localmente 
pelo nosso guia privativo transporte ao aeroporto. Formalidades 
de embarque e saída em voo regular para Guilin. Chegada e 
visita da Gruta da Flauta de Cana, cujo nome se deve à tradição 
de fabricar flautas com as canas de bambu, que crescem nas 

redondezas. As inúmeras estalactites e estalagmites, banhadas 
por um lago interior, resultam num magnífico jogo de luzes e 
cores. No seu interior está o chamado Palácio de cristal do Rei 
Dragão, com capacidade para cerca de 1.000 pessoas. Almoço 
incluído. Transporte ao Hotel Bravo **** ou similar. Jantar 
incluído.  Alojamento.

 9º DIA  GUILIN
Após o pequeno-almoço buffet no hotel saída para excursão de 
dia inteiro, acompanhado por guia local, incluindo cruzeiro no 
famoso rio Li com almoço, que nos oferece um espetáculo de 
paisagens inesquecíveis e, únicas no seu género, um dos pontos 
altos da visita à China. Regresso a Guilin. Jantar incluído. Depois 
de jantar, conhecemos esta cidade num cenário natural realçado 
por um jogo de luz ímpar. Alojamento.

 10º DIA  GUILIN / SHANGHAI
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a indicar localmente 
pelo nosso guia privativo transporte ao aeroporto. Formalidades 
de embarque e saída em voo regular para Shanghai. Chegada 
e almoço num restaurante local. De tarde saída, com 
acompanhamento de guia local, para visita panorâmica desta 
magnifica cidade, localizada na costa este, a maior da China 
e uma das mais importantes em termos históricos, que conta 
com mais de 13 milhões de habitantes e, que se encontra em 
plena expansão económica e geográfica com todas as novas 
construções de arquitetura arrojada. Transporte ao Hotel Jin 
Jiang ***** ou similar. Jantar incluído. Depois de jantar, 
passeio noturno pela cidade mais ocidental da China, admirando 
os seus arranha-céus, avenidas e bairros iluminados. Alojamento.

 11º DIA  SHANGHAI / DUBAI
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para visita ao Templo do 
Buda de Jade, um mosteiro construído em 1882 para albergar 
2 magníficas estátuas de Buda, cada uma delas esculpida a 
partir duma peça única de jade branco. De seguida, assistimos 
a uma cerimónia do chá. Continuação da visita ao centro 
da cidade, com destaque para o bazar do Jardim Yuyuan; o 
Jardim data do séc. XVI, e situa-se na zona velha da cidade, 
de arquitetura tipicamente chinesa, um caraterístico jardim 
chinês com pequenos lagos, pontes, blocos de rochas e várias 
salas com diferentes funções. Almoço num restaurante local. 
Finalmente passeio pela Bund. Tempo livre para compras ou 
outras atividades a gosto pessoal. O nosso guia fornecerá as 
informações necessárias para o melhor aproveitamento do 
tempo. Em hora a indicar localmente transporte para o aeroporto. 
Formalidades de embarque assistidas pelo nosso guia privativo 
e saída em voo regular com destino ao Dubai. Refeições e noite 
a bordo. 
Nota: os clientes que optarem por efetuar a extensão, neste dia embarcam 
com destino a Hong Kong. 

 12º DIA  DUBAI / LISBOA
Chegada, formalidades de trânsito e continuação da viagem em 
voo regular para Lisboa. FIM DA VIAGEM

PEQUIM XIAN GUILIN   SHANGHAI
4 2 2 1

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

PARTIDAS GARANTIDAS nas datas assinaladas
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PEQUIM • XIAN • GUILIN • SHANGHAI 

3 DIAS 5 REFEIÇÕES
2 VISITAS +2 P. A. BUFFET

CHINA MILENAR 

SHANGHAI

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.   
Jun + 9Jul € 2.995 € 3.345
Ago + Set € 3.095 € 3.565
30Jul € 3.265 € 3.595

DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID.   

Todas as datas de partida* € 995 € 1.295

• Passagem aérea, classe económica em voos regulares da Emirates, 
via Dubai, para os percursos indicados, com direito ao transporte 
de 1 peça de bagagem até 30kg;

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa desde 

o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no destino;
• Alojamento nos hotéis indicados ou similares, em base de duplo;
• Voos domésticos para os percursos Pequim/Xian, Xian/ Guilin e 

Guilin/Shanghai;
• Guias locais durante as visitas panorâmicas de Pequim, Xian, Guilin 

e Shanghai;
• Espetáculo de Kung Fu em Pequim; 
• Espetáculo de Acrobatas em Pequim;
• Jantar com Espetáculo de Dinastia Tang em Xian; 
• Cruzeiro no rio Li com almoço incluído;
• Visitas e entradas conforme programa: Templo do Céu, Praça de 

• Passagem aérea, classe económica em voos regulares da Cathay 
Pacific para o percurso Shanghai/Hong Kong, com direito ao 
transporte de 1 peça de bagagem até 20 kg;

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Alojamento nos hotéis indicados ou similares, em base de duplo;
• Guias locais em Macau e Hong Kong;
• Visitas e entradas conforme programa;
• Todos os pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário - 2 almoços + 3 jantares (bebidas 

não incluídas);
• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de bagagem por 

pessoa);
• Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*;
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação.
*Seguros complementares, pág. 82

• Bebidas às refeições, despesas de caráter pessoal e quaisquer 
outros serviços não indicados como incluídos;

• Visto de entrada na República Popular da China.

DATAS DE PARTIDA   GARANTIDAS 

O PREÇO NÃO INCLUI

PASSAPORTE E VISTO OBRIGATÓRIO

O PREÇO INCLUI

O PREÇO INCLUI

O PREÇO NÃO INCLUI

PREÇO POR PESSOA

PREÇO POR PESSOA

NOTA IMPORTANTE

JUNHO 4 

JULHO 9 30

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 365. Nota: valores 
das taxas de aviação sujeitos a alteração. (mínimo 15 participantes nas 
partidas não garantidas). 

*Na partida de 10Set não é possível realizar extensão.
(mínimo 2 participantes)

Para melhor aproveitamento, grande parte das visitas são 
efetuadas a pé. Por isso recomendamos:
• Calçado muito cómodo;
• Roupa fresca e cómoda mas sem esquecer proteção para a 

chuva. 

• € 35 (valor sujeito a alteração)

EXTENSÃO HONG KONG E MACAU 

 11º DIA  SHANGHAI / HONG KONG 
Em hora a indicar localmente transporte para o aeroporto. 
Formalidades de embarque e saída em voo regular com destino 
ao Hong Kong. Jantar incluído. Chegada e transporte ao Hotel 
Novotel Nathan Road Kowloon **** ou similar. 

 12º DIA  HONG KONG / MACAU / HONG KONG
Após o pequeno-almoço buffet no hotel e em hora a informar 
localmente transporte para o terminal de ferry de Hong Kong para 
viagem, com duração de 65 minutos, até Macau. Chegada e visita 
de dia inteiro acompanhados por um guia local, onde podemos 
apercebermo-nos da herança portuguesa em terras do Oriente e 
da evolução da cidade nos últimos anos. Da visita destacamos o 
centro ecuménico com a estátua Kun Yam (deusa da misericórdia), 
a praça da Flor de Lodão, a Torre de Macau, com 338m/altura, a 10ª 
mais alta do mundo, e parte integrante do Centro de Convenções e 
Entretenimento, o templo A-Ma, local de culto de todos os orientais. 
Vista panorâmica da Ponte de Sai Van, que liga Macau a Taipa, 
assim como das Portas do Cerco, fronteira física com a República 
Popular da China. Caminhando ao longo de verdadeira calçada 
portuguesa – zona pedonal do velho centro de Macau –, passamos 
pelo Jardim Luís de Camões, pelas ruínas de São Paulo, resultado 
de um incêndio em 1835, pela igreja de São Domingos e chegamos 

à praça do Leal Senado, considerado o símbolo da arquitetura 
portuguesa. Durante a visita vemos ainda os vários casinos que 
se tornaram na imagem de marca deste território autónomo. 
Almoço incluído em restaurante local e tempo livre para passear 
nesta cidade, antiga colónia portuguesa até 1999, que goza de um 
estatuto especial do resto do território continental chinês. Em hora 
a indicar localmente transporte para o terminal de ferry de Macau, 
para viagem, até Hong-Kong. Jantar incluído. Chegada, transporte 
ao hotel e alojamento.

 13º DIA  HONG KONG / DUBAI 
Depois do pequeno-almoço buffet no hotel, saída para uma 
visita panorâmica de meio-dia a Hong Kong, com almoço 
incluído. Acompanhados por guia local podemos apreciar a baía, 
com o constante movimento de barcos, os enormes arranha-
céus, que fazem desta região a mais densamente povoada a 
nível mundial, a zona financei a e comercial que a tornam única 
em todo o mundo. Subiremos ao monte Victoria (sempre que as 
condições atmosféricas o permitam) para apreciarmos a vista 
mais espetacular de toda a Ásia. Tarde livre para atividades de 
gosto pessoal. Jantar incluído. Em hora a combinar localmente 
transporte para o aeroporto. Assistência nas formalidades 
de embarque e saída em voo regular com destino ao Dubai. 
Refeições e noite a bordo.

 14º DIA  DUBAI / LISBOA
Chegada, formalidades de trânsito e continuação da viagem em 
voo regular para Lisboa. FIM DA VIAGEM

Tian’anmen, Cidade Proibida, Sericultura, Palácio de Verão, Grande 
Muralha, Caminho Sagrado, produção de pérolas, passeio pela 
Velha Beijing, Museu dos Guerreiros Terra Cota, Grande Pagode 
Do Ganso Selvagem (sem subida), Muralhas da Cidade de Xian, 
produção de jade, Gruta da Flauta de Cana, visita noturna em 
Guilin, passeio noturno em Shanghai, Templo do Buda de Jade, 
Cerimónia de Chá, Jardim Yuyuan e passeio pela Bund; 

• Todos os pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário - 9 almoços e 9 jantares (bebidas 

não incluídas);
• Serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de bagagem por 

pessoa);
• Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*;
• Taxas de turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 365.
*Seguros complementares, pág. 82

AGOSTO 20 

SETEMBRO 10 

• Acompanhamento de guia de língua portuguesa.
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GARANTIAS MULTIVIAGENS MULTIVIAGENS VIP ALL IN
Morte ou Invalidez Permanente a) € 30.000 € 60.000 € 100.000
Despesas de funeral em Portugal em caso de acidente ocorrido no estrangeiro € 1.000 € 2.000 € 2.000
Perdas ou Danos à Bagagem € 1.000 € 1.800 € 2.000
Assistência ao roubo de bagagens no estrangeiro Ilimitado Ilimitado Ilimitado
Atraso na recepção de bagagem (>24 horas) € 100 € 450 € 500
Entrega de fundos no estrangeiro € 1.500 € 1.500 € 2.500
Responsabilidade Civil Vida Privada € 25.000 € 25.000 € 30.000
Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização no Estrangeiro, por acidente e por doença € 7.500 € 15.000 € 250.000
Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização no Estrangeiro, por doença pré-existente € 500 € 500 € 500
Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização por acidente em Portugal em trânsito para o estrangeiro € 7.500 € 15.000 € 30.000
Despesas de Tratamento em Portugal exclusivamente em caso de Acidente sofrido no Estrangeiro € 1.500 € 2.100 € 3.000
Transporte Sanitário de Feridos e Doentes para unidade Hospitalar mais próxima Ilimitado Ilimitado Ilimitado
Repatriamento ao ponto de origem da viagem € 7.500 € 15.000 € 30.000
Repatriamento ao ponto de origem da viagem quando em estado terminal ou similar Ilimitado Ilimitado Ilimitado
Acompanhamento da pessoa segura hospitalizada (despesas de hotel) - Transporte Ilimitado Ilimitado Ilimitado
Estadia - Por dia e por pessoa 10% do limite máximo. Limite máximo € 1.250 € 1.750 € 2.500
Bilhete de ida e volta para um familiar e respetiva estadia - Transporte Ilimitado Ilimitado Ilimitado
Estadia - Por dia e por pessoa 10% do limite máximo. Limite máximo € 1.250 € 1.750 € 2.500
Prolongamento de estadia em hotel - Limite dia é 10% do máximo € 1.250 € 1.750 € 2.500
Transporte ou repatriamento da pessoa segura após a morte Ilimitado Ilimitado Ilimitado
Atraso no voo (> 12 horas) - Estadia - Por dia e por pessoa 20% do limite máximo. Limite máximo € 625 € 750 € 1.000
Perda de ligações aéreas - Estadia - Por dia e por pessoa 20% do limite máximo. Limite máximo € 625 € 750 € 1.000
Envio urgente de medicamentos Ilimitado Ilimitado Ilimitado
CIV - Cancelamento Antecipado da Viagem € 10.000 € 10.000 € 10.000
CIV - Interrupção de Viagem após iniciada € 5.000 € 5.000 € 5.000
CIV - Perca de ligação de Transportes (200€ / dia - Máx 2 dias) € 400 € 400 € 400
Garantias adicionais exlcusivas do ALL IN Exclusivo ALL IN

Perdas ou Danos à Bagagem - Equipamento Profissional - PC e ou ap Top € 1.000
Despesas de tramitação por perda de documentos € 300
Abertura e reparação de cofres e caixas de segurança € 250
Entrega de fundos no estrangeiro - Pagamento de Hotel € 1.500
Envio de motorista profissiona € 1.500
Busca e Resgate do Segurado € 3.000
Despesas Adicionais por sequestro de meio de transporte € 3.000
Custos adicionais de alojamento e transporte no regresso a habitação permanente € 300
Regresso antecipado por falecimento de familiar Ilimitado

PREÇO POR PESSOA Incluído
 Circuitos € 30 8 €/dia*

Cruzeiros Nortravel € 50

SEGUROS

*até 70 anos de idade (idade superior consulte-nos).a) possibilidade de aumento de capital para 125.000 ou 250.000 (consulte-nos)

* Em caso de Morte, Acidente Grave e Doença Grave da Pessoa 
Segura, cônjuge, bem como ascendentes e descendentes em 
1º e 2º grau de ambos, e ainda: irmãos, cunhados, noras e 
genros de ambos. Para efeitos da presente alínea, considera-
se acidente grave ou doença grave toda a situação clínica 
súbita, imprevisível e não pré-existente que coloque em risco 
a vida, bem como a que origine mais de 1 dia de internamento 
hospitalar. 

* Acontecimento súbito e fortuito que exija a presença da 
Pessoa Segura em qualquer das seguintes situações: 

a) Sinistro de proporções graves na residência da Pessoa 
Segura, ou no seu local de trabalho, originados por roubo, 
incêndio, explosão, inundação.  

b) Sinistro automóvel em Portugal de que resultem danos 
corporais graves em terceiros que impliquem internamento 
hospitalar superior a 2 dias. 

RESUMO DOS PRINCIPAIS MOTIVOS DE CANCELAMENTO ANTECIPADO E INTERRUPÇÃO DE VIAGEM (LEGALMENTE COMPROVADO)

c) Roubo da viatura da Pessoa Segura ou do cônjuge no mesmo 
dia ou nos dois dias anteriores ao do início da viagem.

d) Chamada a novo emprego, com contrato laboral sem termo, 
com exceção de passagem de contrato temporário a contrato 
sem termo.

e) Relocalização da empresa em que a Pessoa Segura trabalha.
f) Despedimento da Pessoa Segura nos quinze dias anteriores à 

data da partida.
g) Qualquer doença de Pessoas Seguras de idade inferior a 2 

anos e que seja impeditiva de viajar. 
h) Convocado a depor em tribunal como testemunha.
i) Convocação para mesa de voto em eleições para: 

Presidenciais, Europeias, Parlamentares e Municipais.
j) Chamada inesperada para intervenção cirúrgica quando em 

lista de espera em hospital público.
l) Convocado para transplante de órgão.

m) Complicações de gravidez, nos primeiros seis meses, exceto 
se previsíveis. 

n) Citação ou notificação do Segurado em sede de processo de 
divórcio.

Para uma consulta detalhada de todos os motivos 
de cancelamento e interrupção de viagem e 
respetivas cláusulas contratuais, favor consultar em 
www.nortravel.pt.

Esta página é meramente informativa, sem caráter 
contratual e não substitui as condições gerais e especiais 
das apólices em poder da NORTRAVEL e da seguradora 
VICTORIA – Seguros, SA. Apólice nº 4900001116. Para 
mais informações consultar www.nortravel.pt



CONDIÇÕES GERAIS
INTRODUÇÃO
As presentes condições gerais fazem parte integrante do catálogo in-
formativo em que se inserem, constituindo, na ausência de documento 
autónomo, o contrato de viagem. Quando esteja em causa uma viagem 
organizada constante do presente catálogo, estas condições gerais e as 
condições particulares que constam da documentação de viagem facul-
tada ao cliente no momento de reserva da viagem, consubstanciam o 
contrato de viagem que vincula as partes. O presente documento é vincu-
lativo para a agência, operador e cliente, salvo se se tratar de alterações 
que tenham sido comunicadas por escrito ao cliente antes da celebração 
da reserva (contrato) ou se existir acordo das partes em contrário. As pre-
sentes condições gerais são elaboradas de acordo com o regime jurídico 
aplicável às agências de viagens e turismo e operadores turísticos que 
consta no Decreto Lei nº 61/2011 de 6 de Maio.

ORGANIZAÇÃO / OBJETO
As presentes Condições Gerais contratuais destinam-se a estabelecer os 
termos e condições por que se regerá a prestação dos serviços de via-
gens organizadas pela NORTRAVEL SA, com sede na Rua Pedro Homem 
de Melo, 55 – 2º sala 206, no Porto, com o capital social integralmente 
realizado de € 700.000, matriculada na Conservatória do Registo Co-
mercial do Porto, com o número único de matrícula e de pessoa coletiva 
504 321 846, operador com o RNAVT nº 2284.
Os termos constantes de possíveis condições particulares, caso existam, 
prevalecem sobre o disposto nas presentes condições gerais.

INSCRIÇÕES / PAGAMENTOS
No ato da inscrição o cliente deverá depositar 30% do preço da viagem, 
liquidando os restantes 70% até 21 dias antes da partida. Se a inscrição 
tiver lugar a 21 dias ou menos da data da partida, o preço total da via-
gem deverá ser pago no ato da inscrição, ficando esta condicionada a 
obtenção da parte dos fornecedores da confirmação das reservas para 
todos os serviços de viagem. A NORTRAVEL reserva-se o direito de anular 
qualquer inscrição cujo pagamento não tenha sido efetuado nas condi-
ções acima mencionadas.
Condições particulares de pagamentos: sempre que, por razões con-
tratuais, a Nortravel seja obrigada a antecipar emissões de bilhetes 
aéreos e/ou a efetuar pagamentos antecipados aos seus fornecedo-
res será exigido o pagamento total no ato da inscrição ou na confirma-
ção dos serviços de viagem.

DESPESAS DE RESERVA
Por cada reserva, será cobrada a taxa de serviço de € 20,00 (não reem-
bolsável).

MUDANÇAS
Caso seja possível, sempre que um cliente, inscrito para determinada 
viagem desejar mudar a sua inscrição para uma outra viagem ou para 
a mesma com partida em data diferente, ou ainda efetuar alterações de 
dados (nomes, tipo de quarto, local de partida), deverá pagar uma taxa, 
como despesas de alteração no valor de € 20,00 por cada alteração (não 
reembolsável) acrescido dos encargos que a alteração origine. Caso não 
seja possível efetuar a mudança, o cliente ficará sujeito às despesas e 
encargos previstos na rubrica “Desistências”. 

CESSÃO DA INSCRIÇÃO
O cliente pode ceder a sua inscrição, fazendo-se substituir por outra pes-
soa que preencha todas as condições requeridas para a viagem, desde 
que informe a agência vendedora com pelo menos 21 dias de antecedên-
cia e que os diferentes fornecedores de serviços incluídos na viagem acei-
tem a substituição. A cessão da inscrição responsabiliza solidariamente 
o cedente e o cessionário pelo pagamento do preço da viagem e pelos
encargos adicionais originados.

BAGAGEM
1) A agência é responsável pela bagagem nos termos legais;
2) O cliente tem obrigação de reclamar junto da entidade prestadora dos

serviços no momento de subtração, deterioração ou destruição de ba-
gagem.

3) No transporte internacional, em caso de dano na bagagem, a reclama-
ção deverá ser feita por escrito ao transportador imediatamente após 
a verificação do dano, e no máximo 7 dias a contar da sua entrega.
Estando em caso o mero atraso na entrega da bagagem a reclamação
deverá ser feita dentro de 21 dias a contar da data de entrega da mes-
ma.

4) A apresentação de tal reclamação será fundamento essencial para o
acionamento da responsabilidade da Nortravel sobre a entidade pres-
tadora do serviço.

5) A responsabilidade da agência terá como limite o montante máximo 
exigível às entidades prestadoras dos serviços, nos termos da Con-
venção de Montreal, de 28 de maio de 1999, sobre Transporte Aéreo
Internacional.

ALTERAÇÕES
Sempre que existam razões alheias que o justifiquem, a agência organi-
zadora poderá alterar a ordem dos percursos, modificar as horas de par-
tida ou substituir qualquer dos hotéis previstos por outros de categoria 
similar. Se circunstâncias imprevistas obrigarem a suspender quaisquer 
viagens, os clientes terão sempre direito ao reembolso das quantias pa-
gas.

ALTERAÇÃO AO PREÇO
Os preços constantes do programa estão baseados nos custos dos ser-
viços e taxas de câmbio vigentes à data de impressão deste programa, 
pelo que estão sujeitos a alteração que resulte de variações no custo dos 
transportes ou do combustível, de 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 for fixado, aceitar o aumento verificado ou anular a sua inscrição 
nos mesmos termos e condições que os previstos na rubrica “Impossibi-
lidade de Cumprimento”. 

REEMBOLSOS
Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer reembolso por servi-
ços não utilizados pelo cliente. A não prestação de serviços previstos no 
programa de viagem por causas não imputáveis à agência 
organizadora, e caso não seja possível substituição por outros 
equivalentes, confere ao cliente o direito a ser reembolsado pela 
diferença entre o preço dos servi-ços previstos e o dos efetivamente 
prestados. 

RECLAMAÇÕES
Somente poderão ser consideradas desde que apresentadas por 
escrito e num prazo não superior a 20 dias após o termo da prestação 
dos servi-ços. As mesmas só poderão ser aceites desde que tenham 
sido participa-das aos fornecedores dos serviços (transportadoras, 
hotéis, agentes lo-cais, etc.) durante o decurso da viagem ou estada, 
exigindo dos mesmos os respetivos documentos comprovativos da 
ocorrência.

A Nortravel é aderente ao Provedor do Cliente das Agências de Viagens e 
Turismo. Para usufruir deste serviço deverá no prazo de 20 dias úteis 
após o fim da viagem apresentar a sua reclamação por escrito para a 
mora-da: Rua Rodrigues Sampaio, nº 170 – 1º, 1169-120 Lisboa, ou pelo 
email  provedor@provedorapavt.com. As agências estão vinculadas ao 
pontual cumprimento da decisão que venha a ser emitida por tal 
entidade.

Ao abrigo do disposto no art.º 18 da Lei nº 144/2015 de 8 de Setembro 
os clientes podem recorrer às seguintes entidades de Resolução 
Alternativa de Litígios:
1) Provedor do Cliente das Agências de viagens 
(www.provedorapavt.com); 
2) Comissão Arbitral do Turismo de Portugal 
(www.turismodeportugal.pt);
3) Outras Entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo 
(RAL) disponíveis em www.consumidor.pt, em Lista de Entidades RAL.

IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO
Se por factos não imputáveis à agência organizadora esta vier a ficar 
impossibilitada de cumprir alguma parte essencial do programa ou se vir 
forçada, para viabilizar a realização da viagem, a acrescentar algum serviço 
ou a aumentar a duração de outro já previsto, incluindo alojamento, tem o 
cliente direito a desistir daquela, sendo reembolsado de todas as quantias 
pagas ou, em alternativa, aceitar uma alteração eventual e variação de pre-
ço. Se os referidos factos não imputáveis à agência organizadora vierem 
a determinar a anulação da viagem, pode o cliente ainda optar por par-
ticipar numa outra viagem organizada, de preço equivalente. Se a viagem 
organizada proposta em substituição for de preço inferior, será o cliente 
reembolsado da respetiva diferença. 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, 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 con-
dições que isentem legal, regulamentar ou contratualmente de responsa-
bilidade de fornecedores direta ou indiretamente envolvidos na mesma, 
sobre os quais a agencia poderia exercer o direito de regresso. Nos casos 
não incluídos no ponto anterior, a não prestação de serviços previstos no 
programa de viagem por causas não imputáveis à agência organizadora, 
e caso não seja possível a respetiva 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.

ANULAÇÕES DO PROGRAMA PELA AGÊNCIA
A agência reserva-se o direito de cancelar a viagem organizada caso o 
número de participantes seja inferior ao mínimo exigido. Nestes casos o 
cliente será informado por escrito do cancelamento no prazo de 8 dias de 
antecedência, não havendo, neste caso, responsabilidade civil da agên-
cia pela rescisão.

DOCUMENTAÇÃO
O cliente deverá possuir em boa ordem toda a sua documentação pes-
soal ou familiar (passaporte, cartão de cidadão, bilhete de identidade, 
autorizações para menores, vistos, certificados de vacinas e outros even-
tualmente exigidos). Cédulas ou assentos de nascimento não são válidos 
como documento de viagem. A agência organizadora declina qualquer 
responsabilidade pela recusa da concessão de vistos, ou a não permis-
são da entrada ao cliente em país estrangeiro; nestes casos aplicam-se 
as condições estabelecidas para a anulação da viagem, sendo ainda 
da conta do cliente todo e qualquer custo que a situação acarretar. Em 
viagens na União Europeia, os clientes devem ser portadores do respe-
tivo Cartão Europeu de Seguro de Doença, para obtenção de assistência 
médica. Os clientes que sejam cidadãos estrangeiros devem possuir a 
documentação necessária (passaporte, visto, autorização de residência, 
etc.) para viajar ou transitar dentro da União Europeia em função da 
sua nacionalidade. Para as viagens totalmente ou parcialmente fora da 
União Europeia, poderão ser necessários vistos ou outra documentação 
especial. Consulte sempre a Embaixada ou Consulado dos países de 
destino da sua viagem.

DOCUMENTOS DE VIAGEM
A emissão dos documentos de viagem (bilhetes de avião e vouchers) pela 
Nortravel está sujeita a condições contratuais de viagens em grupo, pelo 
que não poderão ser emitidos com uma grande antecedência da data 
de partida. Em condições excecionais impostas pelos fornecedores, as 
emissões poderão ter que ser antecipadas.

REFEIÇÕES INCLUÍDAS
As refeições incluídas, quer sejam nos restaurantes ou nos hotéis, serão 
servidas ao grupo em horário fixo e com igual menu para todos os parti-
cipantes, não podendo haver alterações.

QUARTOS TRIPLOS
A maioria dos hotéis desta brochura não dispõem de quartos triplos. 
Quando aceite pelos hotéis o alojamento de 3 pessoas no mesmo quarto, 
será realizado num quarto duplo com cama extra, podendo esta não ser 
idêntica em qualidade e conforto.

HORAS DE CHEGADA E PARTIDA
As horas de chegada e partida em cada cidade estão indicadas na hora 
local do respetivo país e de acordo com os horários indicados pelas com-
panhias transportadoras à data da impressão deste programa, pelo que 
estão sujeitos a alteração. Nas viagens realizadas total ou parcialmente 

em 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, quer ainda por causas naturais.

DESISTÊNCIAS (GERAIS)
A todo o momento o passageiro poderá desistir da viagem mediante 
comunicação escrita, tendo direito à devolução das quantias pagas de-
duzidas dos seguintes gastos;
1- Gastos de gestão, são os gastos que a agência organizadora e a agên-

cia vendedora tenham tido para a obtenção das reservas de viagem
e ainda uma percentagem que pode ir até 15% do preço da viagem 
(mínimo € 25,00 por passageiro).

2- Gastos de anulação, são os gastos não reembolsáveis por parte dos
hotéis, transportes terrestres e visitas acompanhadas.

3- Gastos com as passagens aéreas quando estiverem sujeitas a condi-
ções específicas e não possam ser reembolsadas após emitidas.

DESISTÊNCIAS (PROGRAMAS COM CRUZEIROS MARITIMOS)
A todo o momento o passageiro poderá desistir da viagem mediante 
comunicação escrita, tendo direito à devolução das quantias pagas de-
duzidas dos seguintes gastos;
1- Gastos de gestão, são os gastos que a agência organizadora e a agên-

cia vendedora tenham tido para a obtenção das reservas de viagem
e ainda uma percentagem que pode ir até 15% do preço da viagem 
(mínimo € 25 por passageiro).

2- Gastos de anulação, devido às condições especiais de cruzeiro, que
exigem o frete e o aprovisionamento do navio, no caso de desistência 
do passageiro, o mesmo fica obrigado a pagar as seguintes somas 
variáveis;
- 10% do preço do programa, no caso do cancelamento ser efetuado no
período compreendido entre 80 a 40 dias anteriores à data da partida;
- 40% do preço do programa, no caso do cancelamento ser efetuado 
no período compreendido entre 39 a 30 dias anteriores à data da
partida;
- 60% do preço do programa, no caso do cancelamento ser efetuado
no período compreendido entre 29 a 16 dias anteriores à data da par-
tida;
- Os passageiros que cancelem nos 15 dias anteriores à data da parti-
da, ou que não se apresentem a tempo da partida, ou que abandonem
o navio já depois de iniciado o cruzeiro seja qual for o motivo, não terão
direito a nenhum reembolso.

3- Gastos com as passagens aéreas e taxas de aviação quando estive-
rem sujeitas a condições específicas e não possam ser reembolsadas
após emitidas.

ALOJAMENTO A BORDO (PROGRAMAS COM CRUZEIROS MARITI-
MOS)
O Organizador tem o poder de atribuir ao passageiro um camarote dis-
tinto do estabelecido no contrato, desde que tenha caraterísticas aná-
logas. Ao verificar-se uma troca de alojamento para camarote de preço 
inferior, os passageiros que forem afetados por essa troca terão o direito 
ao reembolso da diferença de preço unicamente, segundo a tarifa esti-
pulada no catálogo.

PODERES COMANDANTE NAVIO (PROGRAMAS COM CRUZEIROS 
MARITIMOS)
Informa-se os passageiros que, segundo as normas internacionais de 
navegação, o comandante do navio tem plenos poderes para: rebocar ou 
prestar assistência a outros navios em qualquer circunstância, desviar-se 
da rota inicial, trocar qualquer porto (que se encontre ou não no itinerário do 
navio), transferir o passageiro e a sua bagagem para outro navio para con-
tinuação da viagem, recusar o embarque a qualquer pessoa que não se en-
contre no seu juízo ou em condições de saúde que permitam a continuação 
da viagem ou causem danos aos demais passageiros. O passageiro ficará 
sujeito aos poderes do comandante em tudo o que se refere à segurança 
a bordo. O exercício das faculdades relacionadas com o parágrafo anterior, 
assim como quaisquer outras derivadas de normas internacionais, das 
regras que regem a navegação e das circunstâncias impostas pelas con-
dições meteorológicas. Avarias e conflitos não poderão ser considerados 
incumprimentos deste contrato nem modificações substanciais do mesmo

RESPONSABILIDADE
A responsabilidade da Nortravel, emergentes das obrigações assumidas, 
encontra-se garantida por um seguro de responsabilidade civil na Com-
panhia de Seguros Allianz, com a apólice n.º 201746945, no montante 
de Eur: € 750.000,00 e pelo Fundo de Garantia de Viagens e Turismo do 
Turismo de Portugal

IVA
Os preços mencionados já refletem o imposto sobre o valor acrescentado 
(IVA) à taxa atual.

TAXAS DE AVIAÇÃO
Os valores das taxas de aeroporto, de segurança e de combustível apre-
sentados nesta brochura, foram calculados à data de impressão. Devido 
a constantes alterações, os mesmos ficam sujeitos a reconfirmação do 
preço até 21 dias antes da data da partida.

TAXAS PORTUÁRIAS
Os valores das taxas portuárias e suplemento de combustível apresen-
tados nesta brochura, foram calculados à data de impressão. Devido a 
constantes alterações, os mesmos ficam sujeitos a reconfirmação do 
preço até 21 dias antes da data da partida.

VALIDADE
Março a novembro 2016.

EDIÇÃO
Este programa foi impresso em fevereiro de 2016.

Provedor do Cliente

das Agências de Viagens e Turísmo

PROVEDOR DO CLIENTE

ENTIDADES DE RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE LITÍGIOS
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