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Viajamos juntos pelo Mundo
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EDITORIAL
VIAJAMOS JUNTOS PELO MUNDO DESDE 1959
Há mais de 55 anos que a missão da Lusanova é oferecer conforto, tranquilidade e, principalmente, felicidade aos seus clientes através dos seus serviços.
Estamos juntos do começo ao fim da viagem para nos assegurarmos da completa realização e satisfação do cliente. Tornar reais as viagens de sonho dos
nossos clientes, concretizando os sonhos de cada pessoa que viaja pelo mundo em busca de contrastes, cores, sabores e experiências, e fazê-lo através da
oferta de itinerários detalhadamente estudados com os melhores fornecedores do mundo é o nosso objectivo.

DESTAQUES
VIAJAR EM GRUPO
Viajar em grupo e de autocarro pressupõe a vantagem de ter tudo
planeado desde o início, o que é um valor agregado, mas significa
ter de se adaptar a alguns procedimentos durante a viagem. Tudo
está planeado de modo a tirar o melhor proveito do tempo e desfrutar o máximo do que há para conhecer em cada cidade. Isto exige que o viajante também se adapte
à forma de viajar, como por exemplo, respeitando os horários marcados pelo guia acompanhante.
Recomendamos que se apresente com 5 minutos de antecedência aos locais de encontro marcados.
GUIAS ACOMPANHANTES / GUIA EM PORTUGUÊS
Os circuitos são operados por um guia acompanhante em língua
portuguesa, mas porque estes circuitos são também vendidos na
América Latina alguns itinerários serão guiados de forma bilingue
(português / espanhol) , sempre que haja passageiros de língua
espanhola. Os guias locais podem realizar as visitas em língua portuguesa ou espanhola dependendo da cidade e da disponibilidade local.
MOTORISTAS
A condução dos autocarros de turismo, é efectuada por habilitados motoristas profissionais, experientes e responsáveis, conferindo a necessária segurança e comodidade aos nossos passageiros
no decorrer dos itinerários.

mineral 1/4 de vinho por pessoa incluídos. São menus turísticos elaborados para agradar a todos, embora saibamos que não se pode agradar a todos os tipos de hábitos culinários. Sendo a
gastronomia europeia muito variada de país para país, é a opção de refeições incluídas, mais
cómoda e mais económica para viajar sem se preocupar face aos preços dos menus “à lá carte”
de muitos restaurantes. Contratualmente, na maior parte dos circuitos, incluímos pequeno-almoço buffet frio europeu.
VISITAS PANORÂMICAS E OPCIONAIS
Nas principais cidades do itinerário incluímos uma visita panorâmica com guia local. Nas cidades de menor dimensão o nosso guia
dará informação detalhada sobre os principais pontos de interesse
turístico. Se solicitar ao seu guia que lhe indique excursões opcionais, será a forma mais rápida e fácil de conhecer no menor tempo, os locais que mais lhe
interessa. A entrada em museus, palácios ou monumentos só estão incluídas quando expressamente indicado. Os preços das excursões opcionais estão baseados nos preços oficiais praticados
pelos operadores de excursões regulares de cada cidade. A entrada em museus, palácios ou
monumentos só estão incluídas quando expressamente indicado.
OPÇÃO MAIS INCLUÍDO
Para que possa adquirir com antecedência as visitas opcionais e as principais refeições, criámos
este pacote de serviços com a denominação comercial “Mais Incluído” que pode solicitar aquando da solicitação da reserva.

AUTOCARRO
Colocamos à disposição uma moderna frota de autocarros de grande turismo, homologados de acordo com as normas da União Europeia, tendo
ao seu dispor facilidades como: janelas panorâmicas, bancos reclináveis,
sistemas de som e vídeo, etc. Para seu conforto estão programadas paragens a cada 2 horas, aproximadamente, em áreas de serviço. Os assentos não são reservados (excepto
nos circuitos temáticos). É proibido fumar no interior dos autocarros. O nosso compromisso é utilizar autocarros com mais espaço entre as poltronas para maior conforto dos passageiros. A sua comodidade e
segurança são muito importantes para a Lusanova.

TAXAS HOTELEIRAS MUNICIPAIS - INCLUÍDAS
Nas cidades onde são cobradas pelo município taxas de hotelaria (city tax) , as mesmas estão
incluídas nos nossos preços não sendo necessário o seu pagamento ao hotel por parte do
cliente.

ALOJAMENTO
Os hotéis que utilizamos têm localização preferencial, classificados oficialmente de acordo com as entidades locais de cada país.
Os hotéis previstos podem ser alterados por hotéis similares em
categoria e qualidade. Reconfirmaremos o nome dos hotéis 1 semana antes de cada partida. A maioria dos quartos triplos são normalmente quartos duplos
com uma cama agregada (extra), restringindo o espaço e o conforto, pelo que somente aconselhamos o seu uso por 2 adultos e 1 criança.

REDUÇÕES
Para a 3. ª pessoa viajando em duplo, o desconto será de 3%. Para
crianças com menos de 12 anos, compartilhando o quarto com
2 adultos, o desconto será de 35%. Para mais informações consulte
as condições gerais na página 19.

BAGAGEM
Identifique a sua bagagem com o seu nome, morada e telefone. A
bagagem é pessoal e da responsabilidade do passageiro. O espaço
nos bagageiros dos autocarros é limitado a uma mala por pessoa
com um peso médio de 20 quilos. Recomendamos que leve roupas
confortáveis e não esqueça que algumas visitas em cidades são realizadas a pé, pelo que recomendamos levar calçado confortável. Não abandone a sua bagagem
de mão nos restaurantes ou hall dos hotéis. À chegada aos hotéis, tome atenção à abertura dos
bagageiros do autocarro e às suas bagagens. Aquando da saída do hotel deverá conferir se a sua
bagagem foi transportada para o autocarro correcto.
REFEIÇÕES
Todas as refeições servidas para os grupos são em menu turístico
fixo, com horário pré-estabelecido, e em aérea reservada para o
grupo seja nos hotéis ou em restaurantes. Todas as refeições incluem 3 pratos (entrada, prato principal e sobremesa), com água
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DOCUMENTAÇÃO
Quando receber a sua documentação de viagem, confira se o seu nome, datas e serviços estão correctos. Na documentação deverá também constar a listagem dos hotéis previstos para
a viagem.

OFERTA
L
PROMOCIONA

OFERTA PROMOCIONAL
No caso de optar por realizar dois ou mais circuitos encadeadas,
portanto com partida no dia seguinte à chegada do circuito anterior, a Lusanova oferece a estadia em Lisboa em hotel de 3 estrelas, localizado próximo do nosso terminal.

DICAS ÚTEIS
Guarde sempre os seus bens pessoais (dinheiro, passaporte, jóias, passagens, etc.) no cofre do
quarto de hotel (alguns hotéis poderão cobrar taxa de serviço pelo seu uso). Utilize os cartões de
crédito internacionais ou cheques de viagem que são aceites em todas as cidades para evitar transportar dinheiro “em espécie”. Por razões de segurança não deixe nos restaurantes sobre as cadeiras,
roupas ou bolsas, e na rua ou nos transportes públicos, tenha cuidado com a sua carteira ou bolsa.

Tudo Incluído
Lugares Rotativos

T UDO INCLUÍDO
Circuitos com todas as refeições e bebidas de acompanhamento
incluídas ao longo do percurso.
LUGARES ROTATIVOS
Circuitos com sistema de rotatividade de lugares, no autocarro.
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INFORMAÇÕES
ÍNDICE
CIRCUITOS IBÉRICOS
Capa
Editorial - Informações importantes
Índice - Locais de partida – Seguro
Santuários Marianos
Grandes Cidades de Espanha
Norte de Espanha com Santiago
Portugal Gourmet
Caminhos de Portugal
Belezas de Portugal com Santiago
Maravilhas de Portugal
Trás-os-Montes e Douro
Belezas do Norte
Belezas do Sul
Condições Gerais
Contracapa - Outros Produtos

CÓDIGO

DIAS

C-3004
C-2001
C-2012
C-1016
C-1040
C-1039
C-1017
C-1022
C-1024
C-1025

7
7
6
7
7
9
6
5
5
3

CIRCUITOS TEMÁTICOS
Capa
Panorama de Castela
Circuito da Galiza
Salamanca e Cáceres
Córdoba-Granada-Sevilha
Rota dos Conquistadores
Terras do Barroso e Gerês
Aldeias da Beira
Trilhos do Alto Minho
Verde Minho
Roteiro dos Escritores
Festa da Cereja
Rota de Cister
Arouca e São Macário
Beiras e Alentejo
Roteiro Alentejano
Douro Vinhateiro
Douro Fantástico
Senhora da Agonia
São Martinho
Serra e Amendoeiras
Carnaval

CÓDIGO

DIAS

T-2012
T-2004
T-2008
T-2006
T-2009
T-1004
T-1021
T-1020
T-1005
T-1026
T-1041
T-1027
T-1007
T-1014
T-1015
T-1012
T-1011
T-1001
T-1003
T-1043
T-1010

4
4
3
4
2
4
2
4
3
3
3
3
2
3
2
2
2
4
2
2
2

PÁGINA
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
PÁGINA
XVII
XVIII
XIX
XIX
XX
XX3
XXI
XXI
XXII
XXII
XXIII
XXIII
XXIV
XXIV
XXV
XXV
XXVI
XXVI
XXVII
XXVII
XXVIII
XXVIII

LOCAIS DE PARTIDA
LISBOA – LUSANOVA - Av. João XXI, 9-A
LISBOA – RODARTE - Rua da Palma, 159-A
ALMADA – TERMINAL RODOVIÁRIO - Rua Conceição Sameiro Antunes (Centro Sul)
SETÚBAL – HOTEL ESPERANÇA - Av. Luísa Todi, 220
COIMBRA – HOTEL VILA GALÉ - Rua Abel Dias Urbano, 20
PORTO – HOTEL VILA GALÉ - Av. Fernão de Magalhães, 7

PROMOÇÃO NOITES EXTRA
Para comodidade dos nossos passageiros, prevemos a possibilidade de alojamento, antes e/ou depois dos circuitos, com uma tarifa especial nas seguintes cidades:
LISBOA
Hotel LUTÉCIA HHHH
COIMBRA
Hotel VILA GALÉ HHHH
PORTO
Hotel VILA GALÉ HHHH
Por pessoa em quarto duplo45,00_
Suplemento para quarto individual35,00_
Redução em cama extra5%
Redução criança em cama extra (5 a 12 anos)50%
NOTA: Preços válidos de 01/04/2016 a 31/03/2017 em exclusivo para
passageiros inscritos nos circuitos LUSANOVA TOURS (sujeito a disponibilidade no acto de reserva).

SEGURO DE VIAGEM
NO ESTRANGEIRO
-> Morte ou invalidez permanente (por pessoa e por viagem): 25.000,00_.
-> Perdas ou danos à Bagagem (por pessoa e por viagem – limite máximo): 750,00_.
-> Despesas de tratamento em Portugal exclusivamente em caso de acidente sofrido no Estrangeiro,
após termo da viagem (por pessoa e por viagem – franquia de 50,00_): 1.250,00_.
-> Despesas de funeral em Portugal, em caso de acidente ocorrido no estrangeiro, ou em trânsito
para o estrangeiro (por pessoa e por viagem): 500,00_.
-> Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização no Estrangeiro (por pessoa e por viagem):
5.000,00_.
-> Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização por acidente em Portugal em trânsito
para o Estrangeiro (por pessoa e por viagem): 5.000,00_.
-> Repatriamento os transporte sanitário de feridos ou doentes (por pessoac e por viagem):
Consultar condições.
-> Acompanhamento da pessoa segura hospitalizada (despesas de hotel, por dia e por pessoa):
100,00_ (Limite máximo): 1.000,00_.
-> Bilhete de ida e volta para um familiar e respectiva estadia: Transporte Ilimitado – Estadia (por
dia e por pessoa): 100,00_ (Limite máximo): 1.000,00_.
-> Prolongamento de estadia em Hotel no estrangeiro (por dia e por pessoa): 100,00_ (limite
máximo): 1.000,00_.
-> Transporte ou repatriamento da pessoa segura após a morte: Ilimitado.
-> Assistência ao roubo de bagagens no estrangeiro (limite máximo para envio): Ilimitado.
-> Adiantamento de fundos no estrangeiro (limite máximo para adiantamento): 1.000,00_.
-> Atraso na recepção de bagagem (+ 24 horas – limite máximo): 100,00_.
-> Atraso no voo (+ 12 horas – por dia): 87,50_ (limite máximo): 437,50_.
-> Perda de ligações aéreas (por dia): 87,50_ (limite máximo): 437,50_.
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EM PORTUGAL
-> Morte ou invalidez permanente (por pessoa e por viagem): 15.000,00_.
-> Perdas ou danos à Bagagem (por pessoa e por viagem – limite máximo): 750,00_
(perdas ou danos em trajectos aéreos em Portugal).
-> D espesas de funeral em Portugal, em caso de acidente (por pessoa e por viagem):
500,00_.
-> D espesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização em Portugal, exclusivamente em
casos de acidente (por pessoa e por viagem): 3.500,00_.
-> Transporte sanitário de feridos (por pessoa e por viagem): Ilimitado.
-> Acompanhamento da pessoa segura hospitalizada (despesas de hotel): (por dia e por
pessoa): 75,00_ (limite máximo): 750,00_.
-> Bilhete de ida e volta para um familiar e respectiva estadia: Transporte Ilimitado –
Estadia (por dia e por pessoa): 75,00_ (Limite máximo): 750,00_.
-> Prolongamento de estadia em Hotel (por dia e por pessoa): 75,00_ (limite máximo):
750,00_.
-> Transporte da pessoa segura após a morte: Ilimitado.
-> Atraso na recepção de bagagem (+ 24 horas – limite máximo): 100,00_.
-> Atraso no voo (+ 12 horas – por dia): 75,00_ (limite máximo): 375,00_.
-> Perda de ligações aéreas (por dia e por pessoa): 75,00_ (limite máximo): 375,00_.
NOTA
Esta informação é meramente orientativa, sem carácter contratual e não dispensa a leitura das
condições gerais e particulares da Apólice de Seguro. Consulte as referidas condições e respectivas
coberturas, disponíveis em folheto próprio.
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SANTUÁRIOS MARIANOS

– C-3004

Lourdes

Desde

598_ APA 7 Dias

Zaragoza / Barcelona / Montserrat / Andorra / Meritxell
ITINERÁRIO
01 dia (Segunda): Lisboa / Madrid
Partida atravessando o Alentejo e entrando na Extremadura espanhola por Badajoz, Trujillo, Oropesa e chegada a
Madrid. Restante tempo livre. Alojamento.
02 dia (Terça): Madrid / Zaragoza / Barcelona
Pequeno-almoço. Partida por Guadalajara e Calatayud para Zaragoza. Oportunidade para visita à Basílica de Nª Sra.
do Pilar, padroeira de Espanha, no interior da qual se podem admirar pinturas de Goya. Continuação por Lérida para
Barcelona. Alojamento.

Meritxell
Datas de partida:
2016:
Maio: 9
Junho: 6
Julho: 11
Agosto: 8
Setembro: 12
Outubro: 10

Lugares Rotativos

Partidas (comparência 15 minutos antes):
07h45 – Lisboa – LUSANOVA

03 dia (Quarta): Barcelona / Montserrat / Andorra
Pequeno-almoço. Panorâmica da cidade com guia local, incluindo os principais motivos de interesse do centro,
como o bairro gótico, mercados e Rambla. Visita opcional à Sagrada Família. De tarde partida para Monserrat. Visita
ao santuário de Nª Sra de Montserrat, patrona da Catalunha, construído na extraordinária montanha do mesmo
nome, local de rara beleza e tranquilidade. Continuação para Andorra-a-Velha, capital do principado situado em
plenos Pirenéus, paraíso comercial para compras de oportunidade neste principado que é um paraíso comercial.
Alojamento.
04 dia (Quinta): Andorra / Meritxell / Lourdes
Pequeno-almoço. Em hora a indicar, partida para visita ao santuário de Nª Sra. De Meritxell, patrona do principado
de Andorra. Continuação desfrutando de paisagens de grande beleza por Pas de la Casa, Foix, Tarbes e chegada a
Lourdes. À noite, possibilidade de assistir à procissão de velas no santuário. Alojamento.

Pamplona
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NOVIDADE

Ano Jubileu

Monserrat

Lourdes / Jaca / Pamplona / Logroño / Madrid
05 dia (Sexta): Lourdes / Jaca / Pamplona
Pequeno-almoço. Visita do santuário, rochedo de Massabeille e casas onde viveu santa Bernadette. Tempo ainda para compromissos
religiosos. Possibilidade extra de efectuar a visita às grutas de Bétharram ou ao museu de Cera. De tarde, continuação por Pau para
Jaca, cidade conhecida como “a pérola dos Pirenéus” e paragem obrigatória do “Caminho de Santiago”, com realce para a cidadela.
Entrada na província de Navarra e chegada a Pamplona. Alojamento.
06 dia (Sábado): Pamplona / Logroño / Madrid
Pequeno-almoço. Visita com guia local, à cidade na margem do rio Arga. Destaca-se o conjunto histórico-arquitetónico, da praça do
Castelo à igreja de San Saturnino sem esquecer a capela de San Fermin, o padroeiro das grandes festas locais com as célebres largadas
de touros. Partida por Sória para Logroño, capital da Rioja, cidade monumental onde se destaca a sua Concatedral. Tempo para visitas.
De tarde, partida por Sória para Madrid. Chegada ao hotel. Alojamento.
07 dia (Domingo): Madrid / Lisboa
Pequeno-almoço. Panorâmica da cidade com guia local, percorrendo os mais famosos pontos turísticos da capital de Espanha: Portas
do Sol, Castellana e a vanguardista praça de Castilla. Regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.
HOTÉIS PREVISTOS (ou similares):
MADRID
Via Castellana ****
PREÇOS POR PESSOA (em euros):
Temporada
Única
BARCELONA Catalonia 505 ****
Em duplo
598 €
ANDORRA Delfos ****
Em individual
798 €
LOURDES
Alba ****
Opção mais incluído
60 €
PAMPLONA Abba Reino de Navarra ****

Lourdes
Serviços incluídos:
• Circuito em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento nos hotéis previstos ou similares;
• 6 Pequenos-almoços;
• Visitas guiadas em: Barcelona, Pamplona e Madrid;
• Serviço de bagageiros nos hotéis;
• Seguro de viagem.
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no programa.
Opção mais incluído:
• 3 jantares com água e vinho (dias 3, 4 e 5 );
• Visita a basílica da Sagrada Família (dia 3);

Madrid
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GRANDES CIDADES DE ESPANHA

– C-2001

Barcelona

Desde

698_ APA 7 Dias

Datas de partida:
2016
Abril: 18, 25
Maio: 9, 16, 23
Junho: 6, 13, 20
Julho: 4, 11, 18, 25
Agosto: 8, 22
Setembro: 5, 12, 19
Outubro: 3, 10, 17, 24
Novembro: 7

Lugares Rotativos

Sevilha / Granada / Múrcia / Valência / Barcelona / Madrid
ITINERÁRIO
01 (Segunda): Lisboa / Algarve / Sevilha
Partida de Lisboa, atravessando o Alentejo por Grândola
e Ourique, continuando pela via do Infante no Algarve,
Ayamonte e chegada a Sevilha. Possibilidade de assistir
opcionalmente a espectáculo de flamengo nocturno. Alojamento.
02 (Terça): Sevilha / Granada
Pequeno-almoço. Panorâmica da cidade com guia local. Perspectiva do Parque Maria Luísa, Praça de Espanha, Bairro de
Santa Cruz, Torre del Oro, praça de touros Maestranza e Catedral.
Partida por Aguadulce, Antequera, Loja e chegada a Granada.
Alojamento.

2017
Janeiro: 23
Fevereiro: 20
Março: 20
Partidas (Comparência 15 minutos antes):
07h45 – Lisboa – LUSANOVA
08h00 – Lisboa – HOTEL ROMA
08h45 – Setúbal – HOTEL ESPERANÇA
Serviços incluídos:
• Circuito em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento nos hotéis previstos ou similares;
• 6 Pequenos-almoços;
•	Visitas guiadas em: Sevilha, Granada, Valência, Barcelona e Madrid;¯
• Visita a Alhambra em Granada (dia 3);
• Serviço de bagageiros nos hotéis;
• Seguro de viagem.

03 (Quarta): Granada / Múrcia
Pequeno-almoço. Visita incluída a Alhambra com guia local e
seus jardins de Generalife, de esplendorosa arquitectura, morada do último sultão Islâmico na Península. Restante tempo livre
na cidade. Sugerimos a visita à Catedral e à capela Real, onde
se encontram os restos mortais dos Reis Católicos. Partida para
Múrcia. Alojamento.
04 (Quinta): Múrcia / Valência/ Barcelona
Pequeno-almoço. Partida por Alicante e chegada a Valência. Panorâmica da cidade, esta metrópole contém inúmeros
atractivos históricos. O seu porto mediterrânico recebeu a Copa
América, uma das mais prestigiadas competições náuticas a nível mundial. Partida por Castellón e Tarragona para Barcelona.
Alojamento.

05 (Sexta): Barcelona
Pequeno-almoço. Panorâmica da cidade com guia local, incluindo
os principais motivos de interesse no centro, como o Bairro Gótico,
Mercados e Rambla. Visita opcional à Sagrada Família. Tarde para
actividades ao gosto pessoal. Nesta espectacular cidade, difícil é
escolher entre o Parc Guell, castelo de Montjuic, Tibidabo, Nou
Camp, os inúmeros museus e monumentos, as compras e as actividades lúdicas… mas não perca um passeio pela marina e a
panorâmica proporcionada pelo teleférico. Alojamento.
06 (Sábado): Barcelona / Zaragoza / Madrid
Pequeno-almoço. Partida por Lérida para Zaragoza. Oportunidade para visita à basílica de Nª Sra. do Pilar, padroeira de
Espanha, no interior da qual se podem admirar pinturas de
Goya. Continuação por Calatayud e Guadalajara para Madrid.
Alojamento.
07 (Domingo): Madrid / Lisboa
Pequeno-almoço. Panorâmica da cidade com guia local, percorrendo os mais famosos pontos turísticos da capital de Espanha:
Portas do Sol, Castellana e a vanguardista praça de Castilla. Regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços
PREÇOS POR PESSOA (em euros):
Temporada
Em duplo
Em individual
Opção mais incluído

Única
698 €
990 €
85 €

Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no programa.
Opção mais incluído:
• Show de flamenco com bebida em Sevilha (dia 1);
• Visita a basílica da Sagrada Família (dia 5);
• 3 jantares com água e vinho (dias 2, 3 e 6);
HOTÉIS PREVISTOS (ou similares):
SEVILHA Catalonia Santa Justa ****
GRANADA Carmen ****
MURCIA Catalonia Conde Floridablanca ****
BARCELONA Catalonia Plaza ****
MADRID Catalonia Gran Via ****
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Granada
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NOVIDADE

C-2012 –

NORTE DE ESPANHA COM SANTIAGO

Astúrias

Bilbau / Santander / Covadonga / Oviedo / Santiago de Compostela
ITINERÁRIO
01 dia (Domingo): Lisboa / Madrid
Partida atravessando o Alentejo e entrando na Extremadura
espanhola por Badajoz, Trujillo, Oropesa e chegada a Madrid.
Restante tempo livre. Alojamento.
02 dia (Segunda): Madrid / Burgos / Bilbau
Pequenoalmoço. Partida para Burgos. Tempo nesta bela cidade,
onde se destaca a imponente Catedral gótica e o extraordinário
Arco de Santa Maria. Almoço livre. Continuação por Miranda
de Ebro e entrando na província da Biscaia, panorâmica com
paisagens deslumbrantes e lugares emblemáticos como Getxo
com a sua original ponte “Vizcaya” actualmente património da
humanidade, Portugalete e Castro Urdiales com a sua localização
única e o seu centro histórico em destaque. Paragens para fotos.
Chegada a Bilbau. Alojamento.
03 dia (Terça): Bilbau / Santander / Oviedo
Pequeno-almoço. Panorâmica da cidade com guia local. Visita
opcional ao museu Guggenheim, dedicado à arte contemporânea, sendo um exemplo de arquitectura arrojada assinada por
Frank Gehry, que traz à cidade anualmente milhares de visitantes. Partida por Laredo para Santander, elegante capital da
Cantábria virada ao mar, com o seu porto e praia em destaque.
Tempo na cidade. Almoço livre. De tarde partida pelas pitorescas
e peculiares localidades de Santillana del Mar e San Vicente de la
Barquera, continuando por Llanes para Oviedo, a capital Asturiana. Breve visita do centro da cidade com guia local destacando o
exterior da Catedral, praças e inúmeras ruas pedonais com esculturas de artistas plásticos em plena zona histórica. Alojamento.
PREÇOS POR PESSOA (em euros):
Temporada
Em duplo
Em individual
Opção mais incluído

Única
479 €
635 €
80 €

04 dia (Quarta): Astúrias – Paisagem Natural
Pequeno-almoço. Saída de Oviedo por Arriondas e Cangas de Onis
para Covadonga. Visita à gruta de Pelayo, local que evoca a batalha
de Covadonga, primeiro passo da Reconquista Cristã. Possibilidade
de efectuar excursão opcional aos lagos de Enol e Ercina. Continuação com extraordinária paisagem natural por Arenas de Cabrales,
origem do famoso queijo Cabrales, desfiladeiro de la Hermida e pelo
vale do rio Deva, em plenos Picos da Europa. Chegada a Potes. Tempo para visita e compra de artigos regionais. Almoço livre. De tarde,
partida por Panes, acompanhando a costa do mar Cantábrico por
Ribadesella, Colunga, Villaviciosa e Gijón. Panorâmica orientadora
desta cidade portuária que tem na sua praia um especial pólo de
atracção na época balnear. Regresso a Oviedo. Alojamento.
05 dia (Quinta): Oviedo / Santiago de Compostela
Pequeno-almoço. Partida com percurso perto da costa Atlântica por
Luarca e Ribadeo, continuando para Santiago de Compostela. De tarde visita pedonal com guia local ao centro histórico da cidade até à
Catedral, Patrimônio da Humanidade, onde se encontra o túmulo de
São Tiago, objectivo final dos peregrinos e um dos mais importantes
locais de culto da actualidade. Restante tempo livre. Alojamento.

Desde

479_ APA 6 Dias

Santander
Datas de partida:
2016
Maio: 15
Junho: 12
Julho: 17
Agosto: 14
Setembro: 18
Outubro: 16

Lugares Rotativos

Partidas (comparência 15 minutos antes):
07h45 – Lisboa – LUSANOVA

06 dia (Sexta): Santiago de Compostela / Porto / Lisboa
Pequeno-almoço. Partida por Valença e Braga para a cidade do Porto. Panorâmica orientadora da segunda maior cidade de Portugal,
pelos Clérigos, Foz e Ribeira admirando os bairros típicos e núcleo
histórico que foi declarado Património da Humanidade. Almoço
livre. Tempo para visitas e compras na cidade. Pela meia tarde, continuação para Lisboa.
Fim dos nossos serviços

Serviços incluídos:
• Circuito em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento nos hotéis previstos ou similares;
• 5 Pequenos-almoços;
•	Visitas guiadas em Bilbau, Oviedo e Santiago de Compostela;
• Serviço de bagageiros nos hotéis;
• Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares):
MADRI
Via Castellana ****
BILBAU
Gran Bilbao ****
OVIEDO
Santo Domingo Plaza ****
SANTIAGO Gran Hotel Santiago ****

Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no programa.
Opção mais incluído:
• Visita ao museu Guggenheim em Bilbau.
• 4 jantares com água e vinho (dias 2, 3, 4 e 5);

Santiago de Compostela

CIRCUITOS IBÉRICOS 2016/17 CIRCUITOS LUSANOVA

7

PORTUGAL GOURMET

– C-1016

7 REFEIÇÕES

Gastronomia

Desde

759_ +INC 7 Dias

Datas de partida:
2016
Maio: 3
Junho: 7
Julho: 5
Agosto: 9
Setembro: 6
Outubro: 4.

Lugares Rotativos

Partidas (comparência 15 minutos antes):
07h45 – Lisboa – LUSANOVA
08h00 – Lisboa – HOTEL LUTÉCIA
Serviços incluídos:
• Circuito em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento nos hotéis previstos ou similares;
• 6 Pequenos-almoços;
• 5 Almoços com água e vinho (dias 1, 4, 5, 6 e 7);
• 2 Jantares com água e vinho (dias 2 e 3);
•	Visita a vinícolas com prova de vinho em: Azeitão, Reguengos e Douro;
•	Visita ao palácio da Pena em Sintra;
•	Visita à catedral de Évora;
•	Visita ao convento de Cristo em Tomar;
•	Visita à universidade de Coimbra;
•	Visita ao solar de Mateus em Vila Real;
•	Visita ao paço dos Duques em Guimarães;
•	Visita ao palácio da Bolsa no Porto;
•	Passeio de barco no Rio Douro;
•	Serviço de bagageiros nos hotéis;
•	Seguro de viagem.
Os preços não incluem:
•	Tudo o que não esteja incluído no programa.

Évora / Tomar / Coimbra / Peso da Régua / Guimarães / Porto
Fátima / Viseu / Vila Real / Braga / Viana do Castelo
ITINERÁRIO
01 (Terça): Lisboa / Sesimbra / Évora
Partida em direcção ao Sul cruzando o rio Tejo, para visita ao
castelo de Palmela com excelente perspectiva. Continuação para
Azeitão onde visitaremos cave José Maria da Fonseca, produtora
de vinhos das “Terras do Sado” e o famoso Moscatel, com prova
no final. Seguiremos para Sesimbra onde junto á praia será servido o almoço cujo menu inclui o fresco peixe do Atlântico. À tarde
seguiremos pela serra da arrábida e Setúbal, entrando na região
do Alentejo, uma das mais conceituadas na produção de vinho e
azeite. Chegada a Évora, cidade museu classificada pela Unesco
como Património da Humanidade. Alojamento.
02 (Quarta): Évora / Tomar
Pequeno-almoço, visita da cidade com destaque para a Catedral
e Templo romano de Diana, depois rumamos para a herdade do
Esporão, onde são produzidos alguns dos melhores vinhos de
Portugal. Visita da propriedade e deliciosa prova de vinhos da
casa acompanhados com iguarias do Alentejo: como: queijo,
chouriço, azeite e pão. De tarde deixaremos o Alentejo para rumar ao Ribatejo e nos hospedarmos na cidade de Tomar. Jantar
gastronómico. Alojamento.

03 (Quinta): Tomar / Fátima / Coimbra

Pequeno-almoço, visita ao convento de Cristo, singular jóia arquitectónica e sede da Ordem de Cristo, depois seguimos para
Fátima, visita ao santuário de Nossa Senhora. De tarde viajaremos para Coimbra onde realizaremos uma visita panorâmica
desta cidade universitária, onde visitaremos a Reitoria e a Biblioteca da mais antiga Universidade de Portugal. Jantaremos
no restaurante do hotel com destaque para o famoso espumante e o leitão á moda da Bairrada, região de terras planas ao norte
do Rio Mondego. Alojamento.
04 (Sexta): Coimbra / Viseu / Douro / Peso da Régua
Pequeno-almoço, saída para Viseu. Visita pedonal ao centro histórico, onde se destaca a Catedral. Almoço beirão acompanhado
por vinhos do Dão, uma das mais antigas regiões de produção,
situada no centro de Portugal. De tarde seguimos para a região
PREÇOS POR PESSOA (em euros):
Temporada
Em duplo
Em individual

Sesimbra

8

Única
759 €
928 €

do rio Douro, Património da Humanidade, onde visitaremos
uma quinta produtora de vinho do Porto e apreciaremos os vales
profundos onde nas suas encostas se produz o famoso néctar.
Chegada á cidade da Régua. Alojamento.
05 (Sábado): Peso da Régua / Vila Real /Guimarães
Pequeno-almoço, saída para Vila Real, visita do solar de Mateus,
símbolo da arquitectura barroca em Portugal, continuação para
Amarante, tempo livre para visitar o conjunto monumental
construído pela igreja de São Gonçalo. Almoço gastronómico
com destaque para os doces tradicionais. À tarde seguimos para
Guimarães, berço da nacionalidade portuguesa. Visita a pé no
centro histórico, onde pode admirar as velhas muralhas, casas
palacianas, o Castelo e o interior ao paço dos Duques de Bragança. Alojamento.
06 (Domingo): Guimarães / Braga / Barcelos /
Viana do Castelo / Porto
Pequeno-almoço, saída para Braga. Visita ao santuário do Bom
Jesus e á Catedral, a mais antiga de Portugal. Depois seguimos
para Barcelos, cidade do famoso galo de Barcelos, símbolo de
Portugal, onde será servido um almoço típico, composto de
iguarias regionais e o famoso vinho verde. Pela tarde seguimos
para Viana do Castelo onde visitaremos o centro histórico e teremos tempo livre para compras. Continuação para a segunda
cidade portuguesa, Porto. Alojamento.
07 (Segunda): Porto / Lisboa
Após o pequenoTalmoço, visita panorâmica da capital do Norte,
conhecendo o palácio da Bolsa e o seu magnífico salão Árabe.
Destaque ainda para olhar sobre a igreja dos Clérigos, bem
como um passeio de barco pelo rio Douro, admirando os bairros típicos e o núcleo histórico que foi declarado património da
Humanidade. Visita a uma das caves com degustação do famoso
vinho do Porto. Almoço. Regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços
HOTÉIS PREVISTOS (ou similares):
ÉVORA
M’Ar De Ar Muralhas ****
TOMAR
Templários ****
COIMBRA
Vila Galé Coimbra ****
PESO DA RÉGUA Régua Douro ****
GUIMARÃES
Guimarães ****
PORTO
Vila Galé Porto ****

CIRCUITOS IBÉRICOS 2016/17 CIRCUITOS LUSANOVA

NOVIDADE

6 REFEIÇÕES

C-1040 –

CAMINHOS DE PORTUGAL

Piódão

Braga / Viseu / Évora / Beja
Aveiro / Barcelos / Soajo / Piódão / Marvão / Monsaraz / Sines
ITINERÁRIO
01 (Terça): Lisboa / Aveiro / Braga
Partida por Mira para Costa Nova com paragem para fotos dos
típicos palheiros e chegada a Aveiro. Breve panorâmica da cidade dos canais com destaque para a Sé, o museu de Santa
Joana, o canal Central e a avenida Lourenço Peixinho. De tarde,
continuação com panorâmica orientadora da cidade do Porto,
Património Mundial com o seu rio Douro em destaque e partida
para Braga. Jantar e alojamento.
02 (Quarta): Braga / Melgaço / Braga
Pequeno-almoço. Saída pela típica vila de Arcos de Valdevez e
Soajo. Paragem para fotos junto dos tradicionais espigueiros.
Continuação para o santuário de N.ª Sra. da Peneda, situado
no sopé de escarpa granítica singular, seguindo-se Lamas de
Mouro até Melgaço. Vila de construção granítica onde realçam
os inúmeros e restaurados espigueiros. Almoço. Continuação
para Monção. Prova de Alvarinho, singular vinho regional. Continuação para Viana do Castelo. Subida a Santa Luzia para visita
à basílica e miradouro. Regresso a Braga. Alojamento.
03 (Quinta): Braga / Barcelos / Viseu
Pequeno-almoço. Visita ao santuário do Bom Jesus, com descida
incluída no elevador de contrapeso de água, instalado em 1882,
actualmente o mais antigo do mundo em funcionamento com
estas características. Saída para Barcelos. Aqui se realiza semanalmente uma das mais importantes feiras do nosso país. Oportunidade para adquirir produtos regionais, objectos e utensílios
da olaria local e visitar a igreja do Bom Jesus da Cruz, e centro
histórico com a igreja Matriz e Ponte gótica em destaque. De
tarde continuação por Vila Pouca de Aguiar para Peso da Régua.
Tempo para compra de recordações. Continuação para Viseu.
Jantar e alojamento.
04 (Sexta): Viseu / Seia / Viseu
Pequeno-almoço. Saída para visita a Linhares, dominada
pelo seu castelo roqueiro fundado no séc. XII e encantador
casario conservado. Partida para a serrana cidade de Seia.
Almoço. De tarde, partida para Piódão. Visita à pitoresca alPREÇOS POR PESSOA (em euros):
Temporada
Em duplo
Em individual

CIRCUITOS IBÉRICOS 2016/17 CIRCUITOS LUSANOVA

Única
615 €
820 €

deia de xisto, anichada na serra do Açor, símbolo de interioridade. Por entre paisagens de rara beleza, regresso a Viseu,
com restante tempo para compra de apreciados produtos
regionais. Alojamento.
05 (Sábado): Viseu / Castelo de Vide / Évora
Pequeno-almoço. Saída ao redor da serra da Estrela, passando
nas proximidades de Guarda, Covilhã, Fundão, Castelo Branco
e chegada à encantadora e conservada vila de Castelo de Vide.
Destaque para a sua imponente igreja Matriz e fonte da Vila. Visita ao miradouro da Penha. Almoço. De tarde partida para visita
à vila amuralhada de Marvão, situada em local estratégico em
plena escarpa rochosa. Continuação por Portalegre e Estremoz
para Évora, cidade Património da Humanidade. Alojamento. À
noite aconselhamos passeio pedonal para contemplar o templo
de Diana iluminado.
06 (Domingo): Évora / Serpa / Beja
Pequeno-almoço. Saída para visita a Monsaraz, típica vila alentejana, sobranceira à albufeira e barragem de Alqueva com tempo para fotos. Continuação com as belas paisagens alentejanas
por Mourão e Moura até Serpa, característica vila com tempo
para compra de produtos regionais. De tarde, saída para visita a
Mértola, vila na margem do rio Guadiana e com forte influên-cia
histórica mourisca. Partida para Beja e chegada à herdade da
Figueirinha, onde se encontra a unidade hoteleira com características regionais próprias. Jantar e alojamento.
07 (Segunda): Beja / Sines / Lisboa
Pequeno-almoço. Saída para a costa vicentina, região de rara
beleza, visitando as encantadoras localidades e seus miradouros de Zambujeira do Mar e Vila Nova de Milfontes. Continuação
para Sines. Panorâmica da zona portuária e paragem no centro,
para visita à estátua de Vasco da Gama, natural desta cidade.
De tarde, saída com panorâmica do estuário do Sado, complexo
turístico da Comporta e de Tróia, com travessia panorâmica de
barco para Setúbal. Tempo nesta encantadora cidade. Regresso
a Lisboa.
Fim dos nossos serviços

Desde

615_ +INC 7 Dias

Datas de partida:
2016
Maio: 17
Junho: 21
Julho: 19
Agosto: 23
Setembro: 20
Outubro: 18

Lugares Rotativos

Partidas (comparência 15 minutos antes):
07h45 – Lisboa – LUSANOVA
Serviços incluídos:
• Circuito em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
• Alojamento nos hotéis previstos ou similares;
• 6 Pequenos-almoços;
• 3 Almoços com água e vinho (dias 2, 4 e 5);
• 3 Jantares com água e vinho (dias 1, 3 e 6);
•	Visita à casa do Curro em Monção com prova de vinho
(dia 2);
• Descida no elevador do Bom Jesus (dia 3);
• Travessia de ferry de Tróia para Setúbal (dia 7);
• Serviço de bagageiros nos hotéis;
• Seguro de viagem.
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no programa.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares):
BRAGA
Meliã Braga ****
VISEU
Montebelo *****
ÉVORA
Vila Galé Évora ****
BEJA
Vila Galé Clube de Campo ****

Soajo

9

BELEZAS DE PORTUGAL COM SANTIAGO

– C-1039

Sintra

Desde

Albufeira / Lisboa / Braga / Porto
Évora / Beja / Faro / Coimbra / Aveiro / Fátima

659_ APA 9 Dias

Datas de partida:
2016
Abril: 2, 16
Maio: 7, 21
Junho: 4, 18
Julho: 2, 16
Agosto: 6, 20
Setembro: 3, 17
Outubro: 8, 22
Novembro: 12
Dezembro: 24

Lugares Rotativos

2017
Janeiro: 14
Fevereiro: 11
Março: 11
Partidas (comparência 15 minutos antes):
07h45 – Lisboa – LUSANOVA
08h00 – Lisboa – HOTEL ROMA
Serviços incluídos:
•	Circuito em autocarro de turismo;
•	Guia acompanhante;
•	Alojamento nos hotéis previstos ou similares;
•	8 Pequenos-almoços;
•	Visita ao museu regional em Beja;
•	Visita à fortaleza de Sagres;
•	Excursão panorâmica: Estoril, Cascais e Sintra:
•	Visita com guia local em Santiago de Compostela;
•	Visita ao castelo em Guimarães;
•	Visita a caves de vinho do Porto;
•	Visita ao palácio da Bolsa;
•	Cruzeiro das Pontes no rio Douro;
•	Serviço de bagageiros nos hotéis;
•	Seguro de viagem.
Os preços não incluem:
•	Tudo o que não esteja incluído no programa.
Opção mais incluído:
•	4 jantares com água e vinho (dias 1, 2, 5 e 6);
•	1 jantar especial com Show de Fado (dia 3);
•	1 almoço com água e vinho (dia 9).
HOTÉIS PREVISTOS (ou similares):
ALBUFEIRA
Vila Galé Cerro ****
LISBOA
Roma ***
BRAGA
Mercure Braga Centro ****
PORTO
Vila Galé Porto ****

10

ITINERÁRIO
01 (Sábado): Lisboa / Évora / Albufeira
Partida por Setúbal para Évora. Visita a pé da histórica
cidade Património Mundial, passando junto ao Templo de
Diana, Sé, praça do Giraldo, igreja de São Francisco e possibilidade de visita à célebre capela dos Ossos (opcional).
Continuação atravessando o Alentejo por Beja, capital do
Baixo Alentejo. Visita ao museu municipal. Continuação da
viagem com destino ao Algarve. Alojamento em Albufeira.
02 (Domingo): Albufeira / Lagos / Albufeira
Pequeno-almoço e saída para a região do Barlavento Algarvio para Sagres. Visita ao cabo de São Vicente e Fortaleza,
promontório natural do Sudoeste de Portugal continental.
Visita à Ponta de Piedade, catedral das falésias algarvias
próximo de Lagos, cidade para sempre ligada à história
marítima nacional. Tempo livre. Continuação pela cidade
portuária de Portimão e regresso à turística cidade de Albufeira. Aproveite para percorrer a praia e a zona comercial
envolvente. Alojamento.
03 (Segunda): Albufeira / Vilamoura / Lisboa
Pequeno-almoço e saída para Faro. Capital da província
algarvia, onde se realça o núcleo his-tórico amuralhado,
com acesso pelos Arcos da Vila e do Repouso e pela Porta
Nova até à Catedral. Partida para Vilamoura. Panorâmica
e parada junto à extraordinária marina para efectuar passeio pedonal ao seu redor. Tempo livre. Regresso a Lisboa.
À noite sugerimos opcionalmente jantar típico com fados.
Alojamento.
04 (Terça): Lisboa / Sintra / Lisboa
Pequeno-almoço. Visita panorâmica da capital de Portugal, conhecendo os principais pontos turísticos da cidade:
praça do Rossio, Terreiro do Paço, Catedral, torre de Belém,
mosteiro dos Jerónimos, padrão dos Descobrimentos. Tempo para degustar os famosos pastéis de Belém (opcional).
Na continuação seguiremos pela Riviera Portuguesa para o
Estoril apreciando os jardins do Cassino, depois em Cascais
e Sintra teremos tempo livre para visita e regressaremos a
Lisboa. Alojamento.
05 (Quarta): Lisboa / Coimbra / Braga
Pequeno-almoço. Partida para visita a Óbidos, encantadora
vila medieval amuralhada. Continuação para a típica vila
piscatória da Nazaré. Parada para visitar a Igreja, Ermida e
Miradouro continuando de seguida para a histórica e monumental Coimbra de muitas tradições, principalmente ligadas aos estudantes da antiga e prestigiada Universidade.
Panorâmica da cidade e visita à Reitoria e Biblioteca. Tempo
livre no centro da cidade. Continuação para a cidade dos
arcebispos e capital do Minho: Braga. Alojamento.

06 (Quinta): Braga / Santiago de Compostela / Braga
Pequeno-almoço e saída com destino a Santiago de Compostela. Visita com guia local ao cen-tro histórico, turístico
e religioso, com destaque para a Catedral, onde acorrem
diariamente inúmeros peregrinos vindos dos famosos “Caminhos de Santiago”. Este grandioso monumento ergue-se
na Praça da Obradoiro, lugar de encontro de todos os que
aqui chegam. Saída para Viana do Castelo. Tempo para visita e compras no comércio tradicional. Regresso a Braga.
Alojamento.
07 (Sexta): Braga / Guimarães / Porto
Pequeno-almoço. Panorâmica da cidade com destaque
para o exterior da Catedral, mais antiga de Portugal e visita ao santuários do Bom Jesus. Continuação para Guimarães, cidade berço da nacionalidade portuguesa. Visita ao
interior no paço dos Duques de Bragança seguida de visita
a pé no centro histórico da cidade, onde poderá admirar as
suas velhas muralhas, ruas estreitas, casas palacianas, foto
do exterior do Castelo e a estátua do fundador D. Afonso
Henriques. Tempo para compras. Partida para Vila Nova de
Gaia para visita a uma das caves com degustação do famoso vinho do Porto. Continuação para o Porto. Alojamento.
08 (Sábado): Porto
Pequeno-almoço. Panorâmica da segunda maior cidade de
Portugal, passando pela praça da Liberdade onde se situa
a estátua de D. Pedro IV de Portugal (D. Pedro I no Brasil),
pelo Castelo do Queijo e Ribeira, incluindo a visita ao palácio da Bolsa com o seu magnífico Salão Árabe e passeio de
barco pelo rio Douro, admirando os bairros típicos e núcleo
histórico que foi declarado Património da Humanidade
pela Unesco. Tarde livre na cidade para visitas ou compras
ao gosto pessoal. Alojamento.
09 (Domingo): Porto / Aveiro / Fátima / Lisboa
Pequeno-almoço. Saída para Aveiro, a fantástica cidade
dos canais e dos deliciosos “ovos-moles”, apreciado doce
regional. Continuação para Fátima, local das aparições em
1917 de Nossa Senhora aos Três Pastorinhos, hoje local de
peregrinação mundial. Visita ao santuário à capelinha das
Aparições e à Basílica, onde se encontram os túmulos de
Lúcia, Francisco e Jacinta. Tempo para compromissos religiosos e compras. Regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.
PREÇOS POR PESSOA (em euros):
Temporada
Em duplo
Em individual
Opção mais incluído

Única
659 €
899 €
110 €

CIRCUITOS IBÉRICOS 2016/17 CIRCUITOS LUSANOVA

C-1017 –

MARAVILHAS DE PORTUGAL

Batalha

Coimbra / Porto / Peso da Régua / Fátima
Óbidos / Batalha / Alcobaça / Braga / Guimarães / Évora
ITINERÁRIO
01 (Terça): Lisboa / Óbidos / Alcobaça / Batalha / Coimbra
Partida de Lisboa para Óbidos. Visita pedonal à vila medieval
amuralhada, incluindo a igreja de Santa Maria. Continuação
para Alcobaça para visita da igreja e claustro do Mosteiro. Continuação para a Nazaré, típica vila de pescadores. Visita ao miradouro. Partida para a Batalha com visita ao mosteiro de Santa
Maria da Vitória, obra-prima do gótico ao manuelino. Continuação para Coimbra, histórica cidade de múltiplas tradições à sua
secular Universidade. Alojamento.
02 (Quarta): Coimbra / Aveiro / Porto
Pequeno-almoço. Panorâmica da cidade com visita à Reitoria e
Biblioteca da Universidade e ao miradouro do convento de Santa Clara-a-Nova. Tempo no centro da cidade que consagrou o rio
Mondego. Partida para Aveiro, cidade dos canais e dos deliciosos
“ovos-moles”, apreciado doce regional. Continuação para o Porto. Alojamento.
03 (Quinta): Porto
Pequeno-almoço. Dia dedicado a visitar a segunda maior cidade
de Portugal. Panorâmica com visita ao palácio da Bolsa e ao seu
magnífico salão Árabe. Destaque ainda para um olhar so-bre a
igreja e torre dos Clérigos bem como passeio de barco pelo rio
Douro, admirando os bairros típicos e núcleo histórico que foi
declarado Património da Humanidade. Visita ainda a uma das
caves com degustação do famoso vinho do Porto. Tarde livre na
cidade. Alojamento.

para Vila Real. Visita ao solar de Mateus, extraordinário exemplar do barroco. Chegada a Peso da Régua. Alojamento.
05 (Sábado): Peso da Régua / Viseu / Fátima
Pequeno-almoço. Panorâmica do vale do rio Douro – Património paisagístico da Humanidade – e partida por Viseu. Visita
pedonal ao centro histórico da cidade com destaque para a rua
Direita, Sé e igreja da Misericórdia. Partida para Fátima. Visita
ao santuário, local das apa-rições em 1917 de Nossa Senhora
aos três Pastorinho s, que é hoje local de peregrinação mundial.
Visita à capelinha das aparições e à Basílica, onde se encontram
os túmulos de Lúcia, Jacinta e Francisco. Visita a Valinhos, casa
dos pastorinhos e loca do anjo, incontornáveis locais de culto.
Tempo para compromissos religiosos. Alojamento.
06 (Domingo): Fátima / Tomar / Évora / Lisboa
Pequeno-almoço. Partida para Tomar. Visita ao convento de
Cristo, singular jóia arquitectónica. Continuação para Évora, histórica cidade Património Mundial. Visita da cidade, com Passeio
pedonal pela Universidade, Templo Romano, Catedral, Portas
de Moura, praça do giraldo e Igreja de São Francisco. Partida de
regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.

04 (Sexta): Porto / Braga / Guimarães / Peso da Régua
Pequeno-almoço. Partida para Braga. Visita aos santuários do
Sameiro e do Bom Jesus, nesta cidade que possui a mais antiga
catedral de Portugal. Continuação para Guimarães, cidade berço
da nacionalidade portuguesa. Visite já a pedonal no centro histórico da cidade onde poderá admirar as suas velhas muralhas,
ruas estreitas, casas apalaçadas e visita ao Castelo. Continuação
PREÇOS POR PESSOA (em euros):
Temporada
Em duplo
Em individual
Opção mais incluído
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Única
455 €
595 €
80 €

Desde

455_ APA 6 Dias

Datas de partida:
2016
Abril: 19
Maio: 3, 17
Junho: 7, 21
Julho: 5, 19
Agosto: 9, 23
Setembro: 6, 20
Outubro: 4, 18

Lugares Rotativos

Partidas (comparência 15 minutos antes):
07h45 – Lisboa – LUSANOVA
08h00 – Lisboa – HOTEL LUTÉCIA
Serviços incluídos:
•	Circuito em autocarro de turismo;
•	Guia acompanhante;
•	Alojamento nos hotéis previstos ou similares;
•	5 Pequenos-almoços;
•	Visita ao mosteiro de Alcobaça;
•	Visita ao mosteiro da Batalha;
•	Visita à universidade de Coimbra;
•	Visita ao palácio da Bolsa no Porto;
•	Visita ao santuários de Bom Jesus e Sameiro;
•	Visita ao castelo de Guimarães;
•	Visita ao solar de Mateus em Vila Real;
•	Visita ao santuário de Fátima;
•	Visita ao convento de Cristo em Tomar;
•	Serviço de bagageiros nos hotéis;
•	Seguro de viagem.
Os preços não incluem:
•	Tudo o que não esteja incluído no programa.
Opção mais incluído:
•	3 jantares com água e vinho (dias 1, 4 e 5);
•	1 almoço com água e vinho (dia 3).

Guimarães

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares):
COIMBRA
Vila Galé Coimbra****
PORTO
Vila Galé Porto****
PESO DA RÉGUA Régua Douro****
FÁTIMA
Santa Maria****
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TRÁS-OS-MONTES E DOURO

– C-1022

4 REFEIÇÕES

Bragança

Desde

399_ MP 5 Dias

Datas de partida:
2016
Abril: 27
Maio: 25
Junho: 15
Julho: 13
Agosto: 17
Setembro: 14
Outubro: 5

Lugares Rotativos

Partidas (comparência 15 minutos antes):
07h45 – Lisboa – LUSANOVA
Serviços incluídos:
•	Circuito em autocarro de turismo;
•	Guia acompanhante;
•	Alojamento nos hotéis previstos ou similares;
•	4 Pequenos-almoços;
•	4 Jantares com água e vinho (dias 1, 2, 3 e 4);
•	Visita ao museu dos Descobrimentos;
•	Visita ao museu do Azeite;
•	Visita ao museu Terra de Miranda;
•	Visita a Quinta com prova de vinho do Porto;
•	Cruzeiro das Pontes no rio Douro;
•	Serviço de bagageiros nos hotéis;
•	Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
•	Tudo o que não esteja incluído no programa.
HOTÉIS PREVISTOS (ou similares):
PENHAS DA SAÚDE Serra da Estrela ****
BRAGANÇA
São Lázaro ***
CHAVES
Casino ****
VILA REAL
Mira Corgo ****
PREÇOS POR PESSOA (em euros):
Temporada
Em duplo
Em individual
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Única
399 €
495 €

Serra da Estrela / Bragança / Chaves / Vila Real
Belmonte / Miranda do Douro / Mirandela / Vale do Douro
ITINERÁRIO
01 (Quarta): Lisboa / Belmonte / Serra da Estrela
Partida de Lisboa por Abrantes, Castelo Branco, Fundão e chegada a Belmonte. Visita ao núcleo museológico local, com o
museu dos Descobrimentos em destaque na terra natal de
Pedro Álvares Cabral, o descobridor do Brasil, com muita interactividade para dar a conhecer mais de 500 anos de história;
mas também o museu do Azeite, onde se pretende mostrar as
características de tão apreciado produto e a sua importância
na região e no país. Partida para a serra da Estrela (a mais alta
montanha portuguesa), com paragem na Covilhã e chegada à
tranquilidade das Penhas da Saúde. Aperitivo de boas vindas.
Jantar e alojamento.
02 (Quinta): Serra da Estrela / Miranda do Douro /
Bragança
Pequeno-almoço. Partida com paisagem serrana por Celorico da
Beira, paragem em Foz Côa, conhecida como sede do património rupestre, continuando por Torre de Moncorvo, Mogadouro e
chegada a Miranda do Douro. De tarde na terra dos Pauliteiros,
visita ao museu etnográfico Terra de Miranda, ao curioso centro
histórico, à imponente Catedral e miradouro sobre a barragem
local. Procure conversar com a população local mais idosa que
domina o dialecto mirandês. Partida por Vimioso e Outeiro para
Bragança. Jantar e alojamento.
03 (Sexta): Bragança / Chaves
Pequeno-almoço. Partida para visita à típica aldeia de Montesinho, em pleno parque natural e serra do mesmo nome. Regresso
a Bragança para realizar o circuito turístico de São Bartolomeu

com paragem no miradouro sobre o núcleo histórico de Bragança. Visita pedonal à conservada cidadela, onde se encontram o Castelo, igreja de Santa Maria, “Domus Municipales” e
Pelourinho, símbolos desta cidade transmontana. De tarde,
partida bordeando o parque natural para Vinhais, a “Catedral do
Fumeiro”. Continuação por Rebordelo para visita à Pedra Bulideira. A erosão originou uma rocha de proporções consideráveis,
em peculiar situação de equilíbrio. Chegada a Chaves. Jantar e
Alojamento.
04 (Sábado): Chaves / Mirandela / Vila Real
Pequeno-almoço. Visita à zona histórica desta antiga cidade
romana com destaque para o Castelo com altiva torre de Menagem, praça de Camões e ponte do Tâmega. Tempo livre. Partida
por Valpaços para Mirandela, cidade banhada pelo rio Tua que
lhe confere encanto próprio. Destaca-se o soberano edifício dos
Paços do Concelho, outrora palácio dos Távoras. Tempo para
compras no comércio tradicional, recheado de produtos regionais. Continuação para Vila Real. Aconselhamos passeio pela Av.
Carvalho Araújo, Sé, paços do Concelho e capela Nova. Jantar e
alojamento.
05 (Domingo): Vila Real / Vale do Douro / Porto / Lisboa
Pequeno-almoço. Partida pelas poéticas paisagens durienses,
Património Paisagístico da Humanidade, para Peso da Régua
na margem do rio Douro. Visita com prova de vinho do Porto
e tempo. Continuação para a cidade do Porto a segunda maior
cidade de Portugal. Passeio de barco pelo rio Douro, admirando
os bairros típicos e núcleo histórico que foi declarado Património
da Humanidade pela Unesco. Tempo livre. Regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços

Douro
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C-1024 –

BELEZAS DO NORTE COM SANTIAGO

Porto

Braga / Porto / Santiago de Compostela
Óbidos / Coimbra / Guimarães / Aveiro / Fátima
ITINERÁRIO
01 (Quarta): Lisboa / Coimbra / Braga
Partida para visita a Óbidos, encantadora vila medieval amuralhada. Continuação para a típica vila piscatória da Nazaré.
Parada para visitar a igreja, ermida e miradouro continuando de
seguida para a histórica e monumental Coimbra de muitas tradições, principalmente ligadas aos estudantes da antiga e prestigiada Universidade. Panorâmica da cidade e visita à reitoria e
Biblioteca. Tempo livre no centro da cidade. Continuação para a
cidade dos arcebispos e capital do Minho: Braga. Alojamento.
02 (Quinta): Braga / Santiago de Compostela / Braga
Pequeno-almoço e saída com destino a Santiago de Compostela. Visita com guia local ao centro histórico, turístico e religioso,
com destaque para a Catedral, onde acorrem diariamente inúmeros peregrinos vindos dos famosos “Caminhos de Santiago”.
Este grandioso monumento ergue-se na praça da Obradoiro, lugar de encontro de todos os que aqui chegam. Saída para Viana
do Castelo. Tempo para visita e compras no comércio tradicional.
Regresso a Braga. Alojamento.

Desde

04 (Sábado): Porto
Pequeno-almoço. Panorâmica da segunda maior cidade de Portugal, passando pela praça da Liberdade onde se situa a estátua
de D. Pedro IV de Portugal (D. Pedro I no Brasil), pelo Castelo
do Queijo e Ribeira, incluindo a visita ao palácio da Bolsa com
o seu magnífico salão Árabe e passeio de barco pelo rio Douro,
admirando os bairros típicos e núcleo histórico que foi declarado
Património da Humanidade pela Unesco. Tarde livre na cidade
para visitas ou compras ao gosto pessoal. Alojamento.
05 (Domingo): Porto / Aveiro / Fátima / Lisboa
Pequeno-almoço. Saída para Aveiro, a fantástica cidade dos canais e dos deliciosos “ovos-moles”, apreciado doce regional. Continuação para Fátima, local das aparições em 1917 de Nossa Senhora aos três pastorinhos, hoje local de peregrinação mundial.
Visita ao santuário à capelinha das Aparições e à Basílica, onde
se encontram os túmulos de Lúcia, Francisco e Jacinta. Tempo
para compromissos religiosos e compras. Regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.

03 (Sexta): Braga / Guimarães / Porto
Pequeno-almoço. Panorâmica da cidade com destaque
para o exterior da Catedral, mais antiga de Portugal e
visita ao santuários do Bom Jesus. Continuação para
Guimarães, cidade berço da nacionalidade portuguesa.
Visita ao interior no paço dos Duques de Bragança seguida de visita a pé no centro histórico da cidade, onde
poderá admirar as suas velhas muralhas, ruas estreitas,
casas palacianas, foto do exterior do Castelo e a estátua
do fundador D. Afonso Henriques. Tempo para compras.
Partida para Vila Nova de Gaia para visita a uma das caves com degustação do famoso Vinho do Porto. Continuação para o Porto. Alojamento.
PREÇOS POR PESSOA (em euros):
Temporada
Em duplo
Em individual
Opção mais incluído

CIRCUITOS IBÉRICOS 2016/17 CIRCUITOS LUSANOVA

Datas de partida:
2016
Abril: 6, 13, 20, 27
Maio: 4, 11, 18, 25
Junho: 1, 8, 15, 22, 29
Julho: 6, 13, 20, 27
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31
Setembro: 7, 14, 21, 28
Outubro: 5, 12, 19, 26
Novembro: 2, 9, 16
Dezembro: 28

Lugares Rotativos

2017
Janeiro: 18
Fevereiro: 15
Março: 15
Partidas (comparência 15 minutos antes):
07h45 – Lisboa – LUSANOVA
08h00 – Lisboa – HOTEL ROMA
Serviços incluídos:
•	Circuito em autocarro de turismo;
•	Guia acompanhante;
•	Alojamento nos hotéis previstos ou similares;
•	4 Pequenos-almoços;
•	Visita com guia local em Santiago de Compostela;
•	Visita ao castelo em Guimarães;
•	Visita a caves de Vinho do Porto;
•	Visita ao palácio da Bolsa;
•	Cruzeiro das pontes no rio Douro;
•	Serviço de bagageiros nos hotéis;
•	Seguro de viagem.

Aveiro
Única
345 €
449 €
65 €

345_ APA 5 Dias

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares):
BRAGA
Mercure Braga Centro ****
PORTO
Vila Galé Porto ****

Os preços não incluem:
•	Tudo o que não esteja incluído no programa.
Opção mais incluído:
•	2 jantares com água e vinho (dias 1 e 2);
•	1 almoço com água e vinho (dia 5).
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Desde
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199_ APA 3 Dias

Datas de partida:
Lugares Rotativos
2016
Abril: 2, 16
Maio: 7, 21
Junho: 4, 18
Julho: 2, 16
Agosto: 6, 20
Setembro: 3, 17
Outubro: 8, 22
Novembro: 12
Dezembro: 24
2017
Janeiro: 14
Fevereiro: 11
Março: 11
Partidas (comparência 15 minutos antes):
07h45 – Lisboa – LUSANOVA |
08h00 – Lisboa – HOTEL ROMA
08h45 – Setúbal – HOTEL ESPERANÇA
Serviços incluídos
•	Circuito em autocarro de turismo;
•	Guia acompanhante;
•	Alojamento nos hotéis previstos ou similares;
•	2 Pequenos-almoços;
•	Visita ao museu regional em Beja;
•	Visita à fortaleza de Sagres;
•	Serviço de bagageiros nos hotéis;
•	Seguro de viagem.
Os preços não incluem:
•	Tudo o que não esteja incluído no programa.
Opção mais incluído:
•	2 jantares com água e vinho (dias 1 e 2).

Albufeira

Évora / Beja / Albufeira / Sagres / Lagos / Vilamoura
ITINERÁRIO
01 (Sábado): Lisboa / Évora / Albufeira
Partida por Setúbal para Évora. Visita a pé da histórica cidade
Património Mundial, passando junto ao Templo de Diana, Sé,
praça do Giraldo, Igreja de São Francisco e possibilidade de
visita à célebre capela dos Ossos (opcional). Continuação atravessando o Alentejo por Beja, capital do Baixo Alentejo. Visita
ao museu Municipal. Continuação da viagem com destino ao
Algarve. Alojamento em Albufeira.
02 (Domingo): Albufeira / Lagos / Albufeira
Pequeno-almoço e saída para a região do Barlavento Algarvio
para Sagres. Visita ao cabo de São Vicente e Fortaleza, promontório natural do Sudoeste de Portugal continental. Visita à Ponta
de Piedade, catedral das falésias algarvias próximo de Lagos,
cidade para sempre ligada à história marítima nacional. Tempo
livre. Continuação pela cidade portuária de Portimão e regresso
PREÇOS POR PESSOA (em euros):
Temporada
Em duplo
Em individual
Opção mais incluído

Única
199 €
285 €
45 €

à turística cidade de Albufeira. Aproveite para percorrer a praia e
a zona comercial envolvente. Alojamento.
03 (Segunda): Albufeira / Vilamoura / Lisboa
Pequeno-almoço e saída para Faro. Capital da província algarvia, onde se realça o núcleo histórico amuralhado, com acesso
pelos Arcos da Vila e do Repouso e pela Porta Nova até à Catedral. Partida para Vilamoura. Panorâmica e parada junto à extraordinária marina para efectuar passeio pedonal ao seu redor.
Tempo livre. Regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços

Sagres
HOTÉIS PREVISTOS (ou similares):
ALBUFEIRA
Vila Galé Cerro ****

EXCURSÕES OPCIONAIS
As excursões opcionais serão pagas ao Guia no decurso dos respectivos circuitos deste folheto. Os preços são indicativos por pessoa em euros, sujeitos a confirmação e válidos para excursões em grupo com
mínimo de 20 pessoas e poderão sofrer alteração sem aviso prévio.
CIDADE

Lisboa

PORTUGAL

Porto

Barcelona

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Córdoba
Covadonga
Granada
Granada
Granada
Granada
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Santander
Sevilha
Sevilha
Sevilha
Sevilha

Lourdes
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ESPANHA

FRANÇA

EXCURSÃO

DURAÇÃO APROX. PREÇO POR PESSOA

Nocturna com jantar fados

3h30
3h30

70_
55_

Panorâmica c/Sagrada Família
Parque Guell e Tibidabo
Monserrate c/Funicular St. Joan
Nocturna Flamenco c/bebida
Nocturna Flamenco c/jantar
Panorâmica c/entrada na Mesquita
Los Lagos
Panorâmica c/entrada em Alhambra
Panorâmica c/entrada em Alcazaba
Nocturna Show Flamenco c/bebida
Nocturna Show Flamenco c/Jantar
Panorâmica
Panorâmica com Palácio Real
Toledo
El Escorial + Vale dos Caídos
Avila + Segóvia
Nocturna Flamenco c/bebida
Nocturna Flamenco c/jantar
Panorâmica
Panorâmica c/Cruzeiro Guadalquivir
Panorâmica c/entrada na Catedral
Nocturna Show Flamenco c/bebida
Nocturna Show Flamenco c/jantar

Panorâmica

3h00
4h00
5h00
4h00
2h30
3h30
3h00
1h30
3h30
3h30
2h30
3h30
3h00
4h00
4h30
5h00
9h00
2h30
3h30
2h00
4h00
3h00
2h30
3h30

25_
40_
45_
50_
45_
80_
30_
20_
60_
50_
35_
70_
25_
45_
60_
65_
80_
50_
85_
20_
30_
30_
40_
70_

Grutas de Bétharram

2h30

30_

Nocturna com jantar fados
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CONDIÇÕES GERAIS
ORGANIZAÇÃO:
- Os circuitos constantes deste programa, são organizados ao abrigo
do Decreto/Lei n.º 198/93, que regulamenta a actividade das Agências de Viagem e Turismo e da responsabilidade técnica do Operador:
LUSANOVA Excursões e Turismo, Lda. com sede na Av. João XXI, 9-A,
1000-298 Lisboa, Contribuinte Fiscal n.º 500170894, sociedade por
quotas com o capital social de 450.000,00€, registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o n.º 500170894, com
o RNAVT nº 1739.
INSCRIÇÕES
- No acto da inscrição, o cliente deposita 25% do preço do circuito,
liquidando os restantes 75% até 21 dias antes da partida.
- Se a inscrição tiver lugar a 21 dias ou menos da data da partida, o
preço total do circuito será pago no acto da inscrição, ficando este
condicionada à obtenção da parte dos fornecedores da confirmação
das reservas de todos os serviços.
- O Operador organizador reserva-se o direito de anular qualquer
inscrição cujo pagamento não tenha sido efectuado nas condições
acima mencionadas.
- A maioria dos circuitos de autocarro, implicam a inscrição com
reserva de lugares fixos durante os mesmos. Dada a constante
evolução e consequente melhoria de qualidade dos autocarros que
colocamos ao dispor dos nossos clientes, com diferentes lotações e
disposição de lugares, não pode o Operador assegurar autocarros
com planta e numeração de lugares uniforme.
- Para todos os circuitos a realizar, não serão considerados disponíveis
para reserva, os lugares 3 e 4.
- Nos circuitos assinalados com rotatividade de lugares, verificarse-á a rotação dos passageiros pelos lugares disponiveis ao longo
do circuito.
DESPESAS DE RESERVA
- Por cada processo de reserva serão cobradas Despesas no valor
20,00 €, excepto nas reservas efectuadas em agentes com acesso
online à Lusanova Tours.
- Estas despesas têm carácter não reembolsável, mesmo em caso de
desistência.
MUDANÇA DE INSCRIÇÃO
- Caso seja possível, sempre que um cliente inscrito para um determinado circuito, desejar mudar a sua inscrição para outro circuito ou
para a mesmo mas com partida em data diferente, essa pretensão
será aceite. Contudo quando a mudança ocorrer com 21 dias ou menos de antecedência em relação à data da partida do circuito para a
qual o cliente se encontrar inscrito, ou se os fornecedores de serviços
não aceitarem a alteração, fica sujeito às despesas e encargos previstos na clausula “Desistências”.
DOCUMENTAÇÃO
- O cliente deverá possuir em boa ordem a sua documentação pessoal e familiar (bilhete de identidade, passaporte, documentação
militar, autorizações para menores, certificados de vacinas e outros
eventualmente exigidos).
- O operador declina qualquer responsabilidade pela recusa de concessão de vistos ou a não permissão de entrada do participante em
país estrangeiro. Nestes casos aplicam-se as condições estabelecidas
na cláusula “Desistências”, sendo ainda da responsabilidade do cliente, todo e qualquer custo que tal situação acarretar.
- Nos preços por pessoa publicados, não estão incluídas as taxas de
aeroporto, taxas de entrada ou saída exigidas em alguns países,
assim como vistos e obtenção de documentação pessoal correspondente, salvo se expressamente indicadas como incluídas a título
excepcional.
ALOJAMENTO
- O tipo de alojamento ao longo do circuito, é escolhido pelo participante no acto de reserva, mediante a disponibilidade existente.
- Estarão disponíveis para reserva o máximo de 5 quartos individuais
para cada partida. Todas as reservas efectuadas após esgotado este
número de quartos, estarão sujeitas ao pagamento do suplemento
extra de 20% sobre o preço indicado para circuito em quarto individual.
- O alojamento em navios, implica a utilização de camarotes, que
atendendo à sua especificidade, serão sempre que possível, similares

aos utilizados nos hotéis.
- Todos os casos de alojamento em tipos de quarto diferentes dos
apresentados no programa do circuito, requerem confirmação de
disponibilidade e aceitação pelo participante do preço específico a
considerar.
REFEIÇÕES
- As refeições quando incluídas, são servidas em hora fixa com ementa
igual para todo o grupo e sempre em conjunto. Os casos de dieta deverão ser comunicados no acto da inscrição, ficando sujeitos a disponibilidade por parte dos fornecedores de serviços, ao longo do circuito.
- A inclusão das refeições não incluídas no preço base dos circuitos e
sujeitas ao suplemento indicado, só serão consideradas com o mínimo de 15 pessoas inscritas nessa condição.
REDUÇÕES
Crianças
- Até aos 4 anos (inclusive) o transporte em autocarro é grátis,
ficando todas as despesas hoteleiras e outras durante o circuito, a
cargo total dos acompanhantes, sendo no entanto obrigatória a sua
inscrição no acto de reserva e terá um lugar no autocarro ao abrigo
da lei em vigor.
- Reduções dos 5 aos 12 anos (inclusive) com base no preço por pessoa em quarto duplo:
*Se ficar alojada compartilhando o quarto em cama extra com dois
(2) adultos, beneficia da redução especial para criança de 35%.
*Se ficar alojada em quarto duplo apenas com um (1) adulto, beneficia da redução de 10%.
*No caso de quarto duplo ser ocupado por duas (2) crianças, será
considerada a redução de 10% somente a uma (1) das crianças, sendo a outra criança considerada pelo preço de adulto.
*No caso de quarto ser ocupado por três (3) crianças, será considerada a redução de 10% a uma (1) das crianças e a redução especial
a uma (1) criança de 35%, sendo a outra criança considerada pelo
preço de adulto.
- As crianças de 5 a 12 anos, usufruem de 50% de desconto nos Suplementos e Opções editados;
- Crianças utilizando outro tipo de alojamento e/ou com 13 ou mais
anos, são consideradas em preço de adulto.
Cama extra
- No caso do quarto ser compartilhado por 3 adultos, ao terceiro (3)
adulto será concedida a redução de 5%.
HORAS DE CHEGADA E PARTIDA
- As horas de chegada e partida estão indicadas na hora local do respectivo país, de acordo com os horários disponíveis e previstos à data
de impressão deste programa, pelo que estão sujeitas a alteração.
- Nos circuitos cujo o meio de transporte utilizado total ou parcialmente seja o autocarro, os horários são sempre aproximados, sendo no entanto requerida a comparência dos participantes, à hora
indicada.
- Em todos os meios de transporte utilizados ressalvam-se os
atrasos resultantes de razões técnicas ou outras relacionadas
quer com os próprios meios de transporte, quer com empresas
transportadoras.
LOCAIS DE PARTIDA
- Os circuitos de autocarro têm partida e chegada em Lisboa ou no
Porto, existindo os seguintes locais para o efeito, devidamente indicados de forma sucinta no respectivo programa: RODARTE – Rua da
Palma, 159-A / LUSANOVA – Av. João XXI, 9-A / Porto: HOTEL VILA
GALÉ – Av. Fernão de Magalhães, 7.
- Conforme indicação nos respectivos itinerários, existem ainda, os
seguintes locais de partida e chegada de passageiros de acordo com
o informado em cada itinerário: Coimbra: HOTEL VILA GALÉ COIMBRA
– Rua Abel Dias Urbano, 20 / Almada: TERMINAL RODOVIÁRIO – Rua
Conceição Sameiro Antunes / Setúbal: HOTEL ESPERANÇA – Av. Luísa
Todi, 220.
- Poderão ser admitidas entradas em outros locais diferentes dos acima mencionados, preferencialmente em áreas-de-serviço de auto-estradas, estando estas admissão no entanto sujeita a confirmação
no acto de reserva, por motivos operacionais.
- É obrigatória a informação do local escolhido pelos participantes
para a sua partida e chegada, no acto de reserva.
- Ao verificar-se a inexistência de mínimo de passageiros em deter-

minado local de partida/chegada, poderão ser utilizados transportes
regulares para viabilizar a participação de determinados passageiros,
quer no início, quer no final dos circuitos;
BAGAGEM
- O Operador é responsável pela bagagem nos termos legais.
- O passageiro tem a obrigação de reclamar junto da entidade
prestadora de serviços, no momento da subtracção, deterioração ou
destruição da bagagem.
- A responsabilidade do Operador só poderá ser accionada mediante
a apresentação do comprovativo da reclamação prevista no número
anterior.
- A bagagem é transportada do autocarro para o hotel e vice-versa
pelo Operador no caso dos circuitos com indicação expressa de
“Serviço de bagageiros nos hotéis”, através de bagageiros locais,
supervisionada pelo cliente. Quando os hotéis a utilizar não possuam momentaneamente ou efectivamente bagageiros, o transporte
da bagagem autocarro / hotel / autocarro, será da responsabilidade
do cliente.
- Para efeito das presentes condições, nos circuitos em autocarro até 7
dias, será aceite 1 volume (mala ou saco de viagem) por participante.
Em circuitos cuja duração seja superior a 7 dias, serão aceites 2 volumes (malas ou sacos de viagem) por participante.
ALTERAÇÕES AO PROGRAMA DA VIAGEM
- Sempre que existam razões alheias que o justifiquem, o Operador
poderá alterar a ordem dos percursos, modificar as horas de partida,
efectuar paragens não previstas ou substituir os hotéis previstos por
outros de categoria e localização similar.
- Nos itinerários dos circuitos faz-se menção de alguns centros
urbanos, que são meros pontos de referência, logo sem passagem
obrigatória.
- Uma vez iniciado o circuito, o Operador reserva-se no direito de
fazer desvios de itinerário para efectuar recolher e/ou largada de
passageiros.
- Se circunstâncias imprevistas obrigarem a suspender qualquer
circuito, os clientes terão sempre o direito ao reembolso das quantias
pagas.
- As visitas mencionadas nos itinerários dos circuitos, poderão ser
substituídas por outras similares, em caso de total impossibilidade
da sua realização.
ALTERAÇÃO AO PREÇO
- Os preços constantes neste programa de circuitos, estão baseados
nos custos dos serviços e taxas de câmbio vigentes à data de impressão, pelo que estão sujeitos a alteração que resulte das variações no
custo dos transportes ou do combustível, de direitos, voos, impostos,
taxas e flutuações cambiais.
- Sempre que se verifique uma alteração ao preço do circuito, 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
“Impossibilidade de cumprimento”.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES
- A realização de cada partida de circuito em autocarro, está sujeita à
inscrição do mínimo de 25 participantes.
- Caso não seja atingido o número mínimo de participantes exigido, o
Operador organizador poderá cancelar o circuito, notificando o cliente com pelo menos 8 dias de antecedência, não havendo neste caso,
responsabilidade civil do Operador, pela rescisão.
- A Lusanova pode viabilizar um circuito com menos de 25 passageiros, utilizando uma viatura de lotação reduzida com guia-condutor
ao longo do percurso, mantendo as visitas e serviços previstos no
referido.
DESISTÊNCIAS
O cancelamento por parte do cliente ou acompanhantes, de inscrição
previamente efectuada, implica o pagamento das seguintes despesas, baseadas no preço total efectivo do circuito, independentemente
do motivo da anulação:
- De 30 a 21 dias antes da partida: 25%
- De 20 a 09 dias antes da partida: 50%
- De 08 a 03 dias antes da partida: 75%
- Menos de 3 dias antes, ou não comparência à partida: 100%

ESSÃO DA INSCRIÇÃO
- O cliente pode ceder a sua inscrição, fazendo-se substituir por outra
pessoa que preencha todas as condições requeridas para o circuito,
desde que informe o agente vendedor e/ou o Operador, com pelo
menos 7 dias de antecedência em relação à data do início do circuito
para o qual se encontra inscrito.
- A cessão da inscrição responsabiliza solidariamente o cedente e o
cessionário pelo pagamento do preço do circuito e pelos encargos
adicionais originados.
REEMBOLSOS
- Depois de iniciado o circuito não é devido qualquer reembolso por
serviços não utilizados pelo cliente.
- A não prestação de serviços previstos no programa do circuito por
causas não imputáveis ao Operador organizador e caso não seja
possível a substituição por outros equivalentes, confere ao cliente o
direito a ser reembolsado pela diferença entre o preço dos serviços
previstos e o dos efectivamente prestados.
RECLAMAÇÕES
- Somente poderão ser consideradas, desde que apresentadas por
escrito ao agente onde efectuou a inscrição e pagamento do circuito,
em prazo não superior a 20 dias após o final do mesmo.
- As reclamações, de acordo com directiva do Conselho da União Europeia, só poderão ser aceites, desde que tenham sido participadas
aos fornecedores dos serviços (hotéis, restaurantes, guias, agentes
locais, etc.) durante o decurso da viagem, exigindo dos mesmos os
respectivos documentos comprovativos da ocorrência.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO
- Se por factos não imputáveis ao Operador organizador, este vier a ficar impossibilitado de cumprir algum serviço constante do programa
do circuito, tem o cliente o direito a desistir do mesmo, sendo imediatamente reembolsado de todas as quantias pagas ou em alternativa,
aceitar uma alteração e eventual variação de preço.
- Se os referidos factos não imputáveis ao Operador organizador vierem a determinar a anulação do circuito, pode o cliente ainda optar
por participar num outro circuito organizado, de preço equivalente.
Se o circuito organizado proposto em substituição for de preço inferior, será o cliente reembolsado da respectiva diferença.
RESPONSABILIDADE
- A responsabilidade do Operador organizador das viagens constantes deste catálogo e emergentes das obrigações assumidas, encontra-se garantida por seguro de responsabilidade civil: LUSANOVA
Excursões e Turismo, Lda. na Companhia Tranquilidade Seguros,
apólice nº 8900703551, no montante de 75.000,00€ e pelo fundo de
garantia de viagens de turismo do Turismo de Portugal.
IVA
- Os preços mencionados neste programa reflectem já o Imposto de
Valor Acrescentado (IVA) à taxa actual (23%).
VALIDADE
- Esta brochura é válida de 01/04/2016 a 31/03/2017.
EDIÇÃO
- Esta brochura foi editada em Fevewreiro de 2016.
NOTAS IMPORTANTES
- Nos circuitos com alojamento em Lisboa a taxa municipal de estadia
está incluída.
- A assistência e informações prestadas pelos guias acompanhantes
ao longo dos circuitos desta brochura, são em língua portuguesa. Será
possível a prestação deste serviço em língua estrangeira para o mínimo
de 2 participantes, mediante disponibilidade de guia na língua correspondente e acréscimo de 25% por pessoa sobre o preço publicado.
- As “Opções Mais Incluído’ disponíveis em alguns dos circuitos, encontram-se sujeitas ao mínimo de 10 pessoas inscritas nessa condição.
- Todos os preços são válidos salvo erros tipográficos. Os erros de cálculo
ou escrita eventualmente constantes dos presentes programas imputam
na rectificação dos mesmos, nos termos do artigo 249 do código civil.
- As presentes condições gerais poderão ser complementadas por
quaisquer outras específicas, desde que devidamente informadas
pelo Operador.

Provedor do Cliente
A LUSANOVA TOURS é aderente do Provedor do Cliente das Agências de Viagens. Eventuais reclamações deverão ser apresentadas no prazo máximo de 20 dias a contar do fim da viagem a que respeita. As reclamações devem ser apresentadas por
escrito para a mworada a seguir indicada, sem formalidades especiais, devendo conter o nome e morada do queixoso: Rua Duque de Palmela, 2 - 1ºDto., 1250-098 Lisboa. Fax: 213 520 140, Email: provedor@apavtnet.pt. As queixas são objecto de
apreciação preliminar, podendo não ser aceites caso apresentadas manifestamente com má fé ou desprovidas de f15undamento. As decisões do Provedor do Cliente são sempre comunicadas por escrito à Agência em causa, e esta deverá corrigir
a situação irregular, se existir, no prazo de 30 dias, a contar da notificação da decisão.
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PANORAMA DE CASTELA

– T-2012

3 REFEIÇÕES

Desde

339_ MP 4 Dias

Cuenca

NOVIDADE

Ávila / Segóvia / Madrid / Cuenca / Toledo
Datas de partida (mín.20 participantes):
2016
Junho: 4
Julho: 2
Agosto: 6, 27
Outubro: 1

ITINERÁRIO

Partidas (comparência 15 minutos antes)
07h45 – Lisboa – RODARTE
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
Serviços incluídos:
• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
•	Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis previstos ou
similares;
•	3 Jantares com água e vinho (dias 1, 2 e 3);
•	Visita com guia local em Ávila, Segóvia, Cuenca e
Toledo;
•	Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
•	Tudo o que não esteja incluído no programa.
PREÇOS POR PESSOA (em euros):
Temporada
Em duplo
Em individual

2º Dia – Ávila / Segóvia / Madrid
Pequeno-almoço. Visita com guia local a uma das mais belas
cidades de Espanha, com as suas famosas muralhas de 90 torreões e seu ambiente medieval. É ainda a terra natal de santa
Teresa. Continuação para Segóvia. Almoço livre. Visita pedonal
com guia local com destaque para a notável arquitectura local,
onde se salienta a Catedral em estilo gótico, Aqueduto Romano e o Alcazar situado em pitoresco local. Partida para Madrid.
Breve panorâmica orien-tadora da capital espanhola. Jantar e
alojamento.

Única
339 €
425 €

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares):
ÁVILA
Cuatro Postes ****
MADRID
Florida Norte ****
TOLEDO
Eurostars ****

XVIIICIRCUITOS LUSANOVA
CIRCUITOS EUROPEUS 2016/17

1º Dia – Lisboa / Ciudad Rodrigo / Ávila
Partida de Lisboa por Torres Novas, Castelo Branco, Vilar
Formoso e chegada à encantadora Ciudad Rodrigo. Almoço
livre. De tarde, partida para Salamanca. Panorâmica orientadora da monumental e universitária cidade que contém
um centro histórico, onde se destacam as catedrais, os colégios, a casa das Conchas e a frondosa Praça Maior já com
os seus mais de 250 anos de existência. Breve paragem no
centro. Continuação para a cidade amuralhada de Ávila. Jantar e alojamento.

Toledo

Ávila
3º Dia – Madrid / Cuenca / Toledo
Pequeno-almoço. Partida por Tarancón para Cuenca. Visita
com guia local ao centro histórico e famosas “Casas Colgadas”
de arquitectura peculiar erigidas estrategicamente sobre rocha
calcária e à ‘Cidade Encantada’, maravilha natural de rara beleza.
Almoço livre. Tempo para compra de recordações. Partida para a
típica localidade de Chinchón, onde destacamos a Praça Maior,
classificada como uma das mais belas do mundo. Continuação
para Toledo a cidade intitulada de “Capital das 3 Culturas”, pois
aqui conviveram e prosperaram cristãos, mouros e judeus. Jantar e alojamento.
4º Dia – Toledo / Lisboa
Pequeno-almoço. A antiga capital da Espanha é uma das cidades medievais mais encantadoras de toda a Europa. Impressiona
com as suas belezas naturais, edifícios grandiosos e a arquitectura de influências árabe e gótica. Panorâmica em torno da cidade de Toledo e do vale do rio Tejo e visita da cidade com guia local. No património salientamos a Catedral e ainda os mosteiros,
Sinagoga e casa museu de El Greco. Tempo na cidade. Almoço
livre. Partida por Maqueda, Talavera de la Reina, Badajoz, Elvas,
Estremoz e regresso a Lisboa.
Fim dos nossos vvserviços

XVIII CIRCUITOS LUSANOVA
CIRCUITOS EUROPEUS 2016/17

CIRCUITO DA GALIZA

– T-2004

3 REFEIÇÕES

A Coruña

Desde

345_ MP 4 Dias

Lugo

Santiago de Copostela

Lugo / A Coruña / Santiago / O Grove com Cruzeiro na Ria
ITINERÁRIO
1º Dia – Lisboa / Braga / Lugo
Partida de Lisboa por Coimbra e Porto para Braga. Almoço
livre. De tarde, continuação por Valença e Ourense, cidade
termal capital de província, banhada pelo rio Minho. A Catedral de San Martin e a velha Ponte Romana são os principais
monumentos. Tempo para breve visita. Continuação para
Lugo. Jantar e alojamento.
2º Dia – Lugo / Ferrol / A Coruña
Pequeno-almoço. Panorâmica da cidade com guia local.
Oportunidade para apreciar um conjunto arquitectónico
invulgar, constituído pelas muralhas, catedral, edifício
da câmara e inúmeras praças típicas. Partida para a pitoresca e histórica cidade portuária de Ferrol. Almoço livre.
Percorrendo artérias panorâmicas sobre as rias de Ferrol e
Betanzos, chegaremos A Coruña. Panorâmica com guia local. Virada ao Atlântico, fresca e alegre, esta cidade possui
um importante legado marítimo, com o seu Porto, o Farol
de Hércules e o moderno Aquarium Finisterra. A zona ribeirinha possui encanto especial, com a arquitectura de faPREÇOS POR PESSOA (em euros):
Temporada
Em duplo
Em individual

Única
345 €
445 €

chadas repletas de janelas vidradas. Restante tempo livre.
Jantar e alojamento.
3º Dia – A Coruña / Santiago de Compostela
Pequeno-almoço. Partida para Santiago de Compostela. Visita pedonal com guia local do centro histórico da cidade, onde
todas as ruas vão dar à Catedral, objectivo final de todos os
que percorrem os “Caminhos de Santiago”. Actualmente é um
dos principais locais de culto mundial e património da humanidade. Almoço livre. Tarde para livre visita da Catedral,
compromissos religiosos e compras no comércio tradicional.
Jantar e alojamento.
4º Dia – Santiago / O Grove / Lisboa
Pequeno-almoço. Partida para O Grove. Cruzeiro em barco
panorâmico com perspectiva sub-aquática, a bordo do qual
degustará mexilhões e vinho. Regresso ao porto de O Grove.
Almoço livre. De tarde, partida com panorâmica da ria de
Arousa por Sanxenxo, Combarro com os seus tradicionais
espigueiros, Pontevedra, Tui, Porto, Coimbra e regresso a
Lisboa.
Fim dos nossos serviços.
HOTÉIS PREVISTOS (ou similares):
LUGO
Gran Hotel Lugo ****
A CORUÑA
Ciudad da Coruña ****
SANTIAGO
Gran Hotel Santiago ****

SALAMANCA E CÁCERES

Salamanca

– T-2008

2 REFEIÇÕES

NOVIDADE
Datas de partida (mín.20 participantes):
2016:
Abril: 23
Junho: 4
Julho: 16
Agosto: 20
Setembro: 17
Outubro: 29
Partidas (comparência 15 minutos antes)
07h45 – Lisboa – RODARTE
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ
12h15 – Porto– HOTEL VILA GALÉ
Serviços incluídos:
• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
•	Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis previstos ou
similares;
•	3 Jantares com água e vinho;
•	Visita com guia local em: Lugo, A Coruña e Santiago de
Compostela;
•	Cruzeiro na ria de Arousa com degustação;
•	Seguro de viagem.
Os preços não incluem:
•	Tudo o que não esteja incluído no programa.

Desde

269_ MP 3 Dias

Cáceres

La Alberca

Ciudad Rodrigo / La Alberca / Plasencia / Alcantara / Castelo de Vide / Marvão
ITINERÁRIO
1º Dia – Lisboa / Ciudad Rodrigo / Salamanca
Partida de Lisboa por Torres Novas, Castelo Branco, Guarda, Vilar Formoso e Ciudad Rodrigo, cidade histórica e amuralhada. Almoço livre.
Continuação para Salamanca. Visita de cidade com guia local da monumental e universitária cidade que contém um centro histórico, onde
se des-tacam as catedrais, os colégios, a Casa das Conchas e a frondosa
Praça Maior já com os seus mais de 250 anos de existência. Jantar e
alojamento.
2º Dia – Salamanca / Plasencia / Cáceres
Pequeno-almoço. Partida entre paisagem de rara beleza em plena serra
de Peña de Francia, para La Alberca. Tempo para visita a esta pitoresca
PREÇOS POR PESSOA (em euros):
Temporada
Em duplo
Em individual

localidade. Continuação para Plasencia, cidade com um núcleo histórico
invejável e bem conservado. Almoço livre. De tarde, partida para Cáceres. Visita de cidade com guia local. No recuperado centro histórico, com
as suas ruas pedonais repletas de edifícios com raro recorte arquitectónico, são motivo de destaque a Praça Maior, Concatedral e torre de Bujaco,
exemplo do passado árabe na cidade. Jantar e alojamento.
3º Dia – Cáceres / Castelo de Vide / Lisboa
Pequeno-almoço. Partida para breve visita a Alcântara, com perspectiva
da barragem e da quase milenar ponte romana sobre o rio Tejo. Continuação por Valência de Alcântara entrando em Portugal para chegar a
encantadora vila de Castelo de Vide. Almoço livre. De tarde partida para
Marvão. Visita desta vila amuralhada, estrategicamente construídaa
numa colina rochosa. Con-tinuação por Estremoz e regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços

Única
269 €
340 €

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares):
SALAMANCA
Monterrey ****
CÁCERES
Barceló V Centenário ****

CIRCUITOS EUROPEUS 2016/17 CIRCUITOS LUSANOVA

Plasencia

NOVIDADE

Datas de partida (mín.20 participantes):
2016
Abril: 23
Junho: 10
Julho: 30
Agosto: 27
Outubro: 8
2017
Março: 18
Partidas (comparência 15 minutos antes)
07h45 – Lisboa – RODARTE
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
Serviços incluídos:
• Transporte em autocarro de turismo;
• Guia acompanhante;
•	Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis previstos ou
similares;
• 2 Jantares com água e vinho (dias 1 e 2);
• Visita com guia local em Salamanca e Cáceres;
• Seguro de viagem.
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no programa.

XIX

CÓRDOBA - GRANADA - SEVILHA – T-2006 3 REFEIÇÕES

Córdoba

Granada

Desde

349_ MP 4 Dias

Sevilha

Mesquita-Catedral / Alcazaba e Jardins de Alhambra / Cruzeiro no Guadalquivir
Datas de partida (mín.20 participantes):
2016: Junho: 10; Julho: 9;
Agosto: 13; Setembro: 10; Outubro: 8
2017: Fevereiro: 25
Partidas (comparência 15 minutos antes):
07h45 – Lisboa – RODARTE
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
08h15 – Almada – TERMINAL RODOVIÁRIO
08h45 – Setúbal – HOTEL ESPERANÇA
Serviços incluídos:
•	Circuito em autocarro de turismo;
•	Guia acompanhante;
•	Alojamento nos hotéis previstos ou similares;
•	3 Pequenos-almoços;
•	3 jantares com água e vinho (dias 1, 2 e 3);
•	Bebidas incluídas às refeições;
•	Visita com guia local e entrada na Mesquita em Córdoba (dia 2);
•	Visita com guia local e entrada na Alcazaba e Jardins de
Alhambra em Granada (dia 3);
•	Visita com guia local e cruzeiro panorâmico no rio Guadalquivir em Sevilha (dia 4);
•	Seguro de viagem.
Os preços não incluem:
•	Tudo o que não esteja incluído no programa.

ITINERÁRIO
1º Dia – Lisboa / Badajoz / Córdoba
Partida por Vendas Novas atravessando o planalto alentejano
por Estremoz, Elvas, Badajoz Zafra (almoço livre em percurso),
Azuaga e Peñarroya para Córdoba, cidade conquistada pelos
Cristãos no séc. XIV, que possui aquela que foi, durante o domínio islâmico, a mais importante Mesquita do mundo árabe.
Jantar e Alojamento.
2º Dia – Córdoba / Granada
Pequeno-almoço. Tempo livre ou possibilidade opcional
de realizar a visita de cidade acompanhada de guia local
com entrada na Mesquita-Catedral e possibilidade de
percorrer as pitorescas e sinuosas ruas e pátios do centro.
Panorâmica do rio Guadalquivir que banha a cidade e onde
decorrem manifestações de arte contemporânea. Almoço
livre. Partida entre extensos olivais por Baena com destino a Granada. Restante tempo livre na cidade. Jantar e
Alojamento.
PREÇOS POR PESSOA (em euros):
Temporada
Em duplo
Em individual

ROTA DOS CONQUISTADORES – T-2009

Cáceres

Única
349 €
459 €

3º Dia – Granada / Sevilha
Pequeno-almoço. Tempo livre ou possibilidade opcional de realizar a visita com guia local e entrada na Alcazaba e Jardins de
Alhambra, de esplendorosa arquitectura, morada do último sultão Islâmico na península. Restante tempo livre no centro para
poder visitar a Catedral a Capela Real. Almoço livre. De tarde,
partida por Antequera para Sevilha. Jantar e alojamento.
4º Dia – Sevilha / Algarve / Lisboa
Pequeno-almoço. Tempo livre ou possibilidade opcional de realizar a visita à cidade com guia local com perspectiva do parque
Maria Luísa, praça de Espanha, bairro de Santa Cruz, torre del
Oro e praça de touros Maestranza, terminando com o cruzeiro
panorâmico no rio Guadalquivir. Almoço livre. De tarde, partida
por Ayamonte, atravessando o Algarve e Alentejo para regressar
a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.
Nota: Em Granada e Sevilha, após o jantar tem a possibilidade de
opcionalmente assistir a típico Show de Flamenco com transporte
e bebida incluída. Contacte o guia do circuito.
HOTÉIS PREVISTOS (ou similares):
CÓRDOBA
Maciá Alfaros ****
GRANADA
Gran Hotel Luna ****
SEVILHA
Exe Sevilla Palmera ****

3 REFEIÇÕES

Trujillo

Desde

Mérida

Guadalupe / Trujillo / Cáceres / Mérida
Datas de partida (mín.20 participantes):
2016
Junho: 25; Julho: 23;
Setembro: 24; Outubro: 22 Tudo Incluído
2017
Março: 04
Partidas (comparência 15 minutos antes)
07h45 – Lisboa – RODARTE
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
08h45 – Setúbal – HOTEL ESPERANÇA
Serviços incluídos:
•	Transporte em autocarro de turismo;
•	Guia acompanhante;
•	Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis previstos ou similares;
•	2 Almoços com água e vinho (dias 1 e 2);
•	1 Jantar com água e vinho (dias 1);
•	Visita com guia local em Cáceres e Mérida;
•	Visita ao mosteiro de Guadalupe;
•	Visita ao Teatro e Anfiteatro em Mérida;
•	Seguro de viagem;
Os preços não incluem:
• Tudo o que não esteja incluído no programa.

CIRCUITOS EUROPEUS 2016/17XX
CIRCUITOS LUSANOVA

218_ TI 2 Dias

NOVIDADE

ITINERÁRIO
1º Dia – Lisboa / Guadalupe / Cáceres
Partida de Lisboa por Elvas, Badajoz e Zorita para Guadalupe.
Almoço. Na antiga e pitoresca localidade, visita ao mosteiro e
igreja consagrados a Nª Srª. de Guadalupe, que se converteu no
símbolo da “Hispanidad”, ou seja, na união dos povos hispânicos. Tempo para compras no comércio tradicional. Continuação
para Trujillo. Tempo para visita. Percorrer as ruas do núcleo histórico, é regressar ao passado, com relevo para o Castelo, igreja
de Santa Maria Maior e os seus palácios. Partida para Cáceres.
Jantar e alojamento.

Mérida. Visita com guia ao Teatro e Anfiteatro. Almoço. Perspectiva do exterior da cidade, com as pontes sobre o rio Guadiana
e continuação por Caia, Estremoz, Montemor-o-Novo e regresso
a Lisboa.
Fim dos nossos serviços
HOTÉIS PREVISTOS (ou similares):
CÁCERES
Alcantara ***

2º Dia – Cáceres / Mérida / Lisboa
Pequeno-almoço. Visita acompanhada de guia local, com
panorâmica geral da cidade e visita ao centro, percorrendo a
recuperada zona histórica, com destaque para a Praça Maior,
Concatedral e torre de Bujaco, exemplo da arquitectura árabe
na cidade. Continuação para a cidade de fundação romana de
PREÇOS POR PESSOA (em euros):
Temporada
Em duplo
Em individual

Única
218 €
248 €

Guadalupe

XX CIRCUITOS LUSANOVA
CIRCUITOS EUROPEUS 2016/17

TERRAS DO BARROSO E GERÊS – T-1004

Montalegre

7 REFEIÇÕES

Desde

385_ TI 4 Dias

Pitões das Júnias

Boticas

Vila Pouca de Aguiar / Montalegre / Pitões das Júnias / Boticas / Gerês / Amares
ITINERÁRIO
1º Dia – Lisboa / Viseu / Vila Pouca de Aguiar
Partida de Lisboa com paragens em percurso por Coimbra, Aguieira e Viseu. Tempo para visita. Almoço. Continuação por Lamego
descendo até ao vale do Douro por Peso da Régua e continuando a
Vila Real, capital transmontana. Paragem no centro. Partida para
Vila Pouca de Aguiar. Jantar e alojamento.
2º Dia – Vila Pouca de Aguiar / Pitões das Júnias /
Vila Pouca de Aguiar
Pequeno-almoço. Partida para visita a Vilar de Perdizes e continuação para Montalegre. Visita ao centro histórico com destaque para o seu castelo vigilante e ao Ecomuseu do Barroso.
Segue-se a visita à torre do boi em Travassos e chegada à pitoresca aldeia de Pitões das Júnias. Almoço. De tarde, partida por
Covelães para a aldeia de Paredes do Rio. Visita pedonal na aldeia, com o seu moinho, conjunto composto por fontanário, bebedouro e lavadouro, o forno do povo, o pisão do burel e a igreja
com torre sineira característica do Barroso e ainda o relógio de
sol. Panorâmica da margem Norte da albufeira da barragem de
Alto Rabagão por Pisões e regresso a Vila Pouca de Aguiar. Jantar
e alojamento.
HOTÉIS PREVISTOS (ou similares):
VILA POUCA DE AGUIAR
Aguiar da Pena ****

NOVIDADE

3º Dia – Vila Pouca de Aguiar / Boticas / Carreira da Lebre /
Vila Pouca de Aguiar
Pequeno-almoço. Partida por Ribeira de Pena e visita à curiosa Ponte de
Pênsil de Santo Aleixo, incluída nos percursos Camilianos e suportada por
cabos sobre o rio Tâmega, para trânsito pedonal entre as duas margens.
Continuação para Boticas, com paragem junto ao repositório do ‘Vinho
dos Mortos’ e visita ao guerreiro Galaico. antes de chegar a Carreira da
Lebre. Almoço regional com prova de “Vinho dos Mortos”. Continuação
pelas terras do Barroso, que se caracterizam por clima próprio com a
abundância de água e pastos e a presença do granito a cada passo, por
Carvalhelhos ladeando a parte Sul da albufeira da barragem do Alto Rabagão até Negrões, para visita à aldeia. Regresso a Vila Pouca de Aguiar e
restante tempo livra nesta vila. Jantar e alojamento.

Datas de partida (mín.20 participantes):
2016
Abril: 30
Tudo Incluído
Julho: 16
Agosto: 20
Setembro: 17
Outubro: 29

4º Dia – Vila Pouca de Aguiar / Amares / Lisboa
Pequeno-almoço. Partida por Cabeceiras de Basto e Vieira do Minho, para
Caldas do Gerês.Tempo livre para visitas e compra de produtos tradicionais
com chás ou mel. Segue-se a visita a São Bento da Porta Aberta, emblemático santuário em local de rara beleza. Continuação para Amares. Almoço regional. De tarde, continuação por Braga, Coimbra e regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.

Serviços incluídos:
•	Transporte em autocarro de turismo;
•	Guia acompanhante;
•	Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis previstos ou
similares;
•	4 Almoços com água e vinho (dias 1, 2, 3 e 4);
•	3 Jantares com água e vinho (dias 1, 2 e 3);
•	Bebidas incluídas às refeições;
•	Visita com guia local ao Barroso;
•	Seguro de viagem.

PREÇOS POR PESSOA (em euros):
Temporada
Em duplo
Em individual

ALDEIAS DA BEIRA – T-1021

Piõdão

Única
385 €
455 €

Partidas (comparência 15 minutos antes)
07h45 – Lisboa – RODARTE
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ

Os preços não incluem:
•	Tudo o que não esteja incluído no programa.

3 REFEIÇÕES

Desde

155_ TI 2 Dias

Oleiros

Fajão

Candal / Piódão / Fajão / Oleiros / Janeiro de Cima / Barroca / Sertã / Figueira NOVIDADE
ITINERÁRIO:
1º Dia – Lisboa / Poiares / Oleiros
Partida de Lisboa por Torres Novas para Tomar. Paragem no centro. Continuação por Espinhal, Castanheira de Pêra e pelas encantadoras paisagens da serra da Lousã, panorâmica da aldeia
de Candal e do castelo de Arouce, Lousã e Vila Nova de Poiares.
Almoço regional. Partida por Arganil, Coja e Vide para Piódão.
Visita à aldeia anichada na serra do Açor, símbolo de interioridade. Possibilidade de efectuar circuito pedonal interpretativo.
Continuação para visita a Fajão. Actualmente pertencente à rede
de ‘aldeias do xisto’ esta pitoresca antiga vila encontra-se situada em local natural de rara beleza. Continuação por Pampilhosa
da Serra, passando o rio Zêzere por Álvaro para Oleiros. Jantar
e alojamento.
PREÇOS POR PESSOA (em euros):
Temporada
Em duplo
Em individual

2º Dia – Oleiros / Sertã / Lisboa
Pequeno-almoço. Partida para Visita às aldeias de Janeiro de
Cima e Barroca, localizadas em recantos de grande beleza.
Passeio pelas ruas onde o xisto é utilizado para construção das
casas e calçadas. Possibilidade de contactar com a população
local e de conhecer hábitos e costumes tradicionais. Continuação por Orvalho para a Sertã. Almoço regional. De tarde, partida
por Proença-a-Nova para visita à aldeia de Figueira, com uma
história curiosa. Consta que a disposição urbanística teve como
objectivo a protecção dos habitantes ao ataque dos lobos, fechando a rua com portas. Continuação por itinerário rural por
Fundada, Vila de Rei, Abrantes e regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.
Nota: Circuito com lugares limitados

Única
155 €
180 €

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares):
OLEIROS
Santa Margarida ****

CIRCUITOS EUROPEUS 2016/17 CIRCUITOS LUSANOVA

Janeiro de Cima

Datas de partida (mín.20 participantes):
2016
Maio: 21
Tudo Incluído
Julho: 30
Setembro: 10
Outubro: 08
2017
Março: 25
Partidas (comparência 15 minutos antes)
07h45 – Lisboa – RODARTE
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
Serviços incluídos:
•	Transporte em autocarro de turismo;
•	Guia acompanhante;
•	Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis previstos ou
similares;
•	2 Almoços com água e vinho (dias 1 e 2);
•	1 Jantar com água e vinho (dias 1);
•	Visitas às aldeias;
•	Seguro de viagem.
Os preços não incluem:
•	Tudo o que não esteja incluído no programa.

XXI

TRILHOS DO ALTO MINHO

Arcos de Valdevez

– T-1020

7 REFEIÇÕES

Senhora da Peneda

Desde

325_ TI 4 Dias

Soajo

Arcos de Valdevez / Ponte de Lima / Melgaço / Caminha / Viana do Castelo
Datas de partida (mín.20 participantes):
2016
Maio: 7
Tudo Incluído
Julho: 2
Agosto: 6
Setembro: 3
Outubro: 29
2017
Março: 25
Partidas (comparência 15 minutos antes)
07h45 – Lisboa – RODARTE
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ
12h15 – Porto– HOTEL VILA GALÉ
Serviços incluídos:
•	Transporte em autocarro de turismo;
•	Guia acompanhante;
•	Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis previstos ou
similares;
•	4 Almoços com água e vinho (dias 1, 2, 3 e 4);
•	3 Jantares com água e vinho (dias 1, 2 e 3);
•	Seguro de viagem.

1º Dia – Lisboa / Ponte de Lima / Arcos de Valdevez
Partida de Lisboa por Coimbra e Porto para Ponte de Lima. Almoço.
Tempo nesta vila onde se destaca o nível de preservação do património local e ainda para o comércio tradicional recheado de produtos regionais. Continuação acompanhando o rio Lima por Ponte da
Barca e chegada à vila de Arcos de Valdevez, com mais de 9 séculos
de história e detentor de um número infindável de monumentos
históricos e etnológicos. Restante tempo livre. Jantar e alo-jamento.
2º Dia – Arcos de Valdevez / Melgaço / Arcos de Valdevez
Pequeno-almoço. Partida para visita a Monção, situada na margem
do rio Minho, conhecida por muitos pela qualidade das suas águas termais. Partida para Melgaço. Vila de construção granítica onde realçam
os inúmeros e restaurados espigueiros. Almoço. De tarde partida por
Lamas de Mouro para visita ao santuário de N.ª Sra. da Peneda, situado
no sopé de escarpa granítica singular, pertencente à serra da Peneda.
Continuação para o Soajo. Paragem para fotos junto ao peculiar núcleo
de espigueiros. Regresso a Arcos de Valdevez. Jantar e alojamento.
3º Dia – Arcos de Valdevez / Caminha / Arcos de Valdevez
Pequeno-almoço. Partida por Paredes de Coura, com um concelho repleto
de valores paisagísticos e naturais e uma ruralidade bem preservada, para
HOTÉIS PREVISTOS (ou similares):
ARCOS DE VALDEVEZ
Arcos Nature & Spa ****

Os preços não incluem:
•	Tudo o que não esteja incluído no programa.

VERDE MINHO

ITINERÁRIO

– T-1005

Gerês

2 REFEIÇÕES

Guimarães

NOVIDADE

chegada a Valença. Visita ao interior da fortaleza com excelente perspectiva para o rio e cidade espanhola de Tui, seguindo-se Vila Nova de Cerveira,
para visita ao miradouro do Cervo, com escultura evocativa e extraordinária
paisagem do vale do rio Minho. Continuação para Caminha, situada em
local estratégico na foz do rio Minho, dotada de património histórico de
elevado valor e tradições centenárias. Almoço. Partida pela orla costeira
por Moledo e Vila Praia de Âncora para Viana do Castelo. Subida a Santa
Luzia para visita à basílica e miradouro. Na cidade é obrigatório percorrer
o centro até à praça da República, com os Paços do Concelho, Misericórdia
e o chafariz quinhentista em destaque. Tempo para visitas e compras no
comércio tradicional. Regresso a Arcos de Valdevez. Jantar e alojamento.
4º Dia – Arcos de Valdevez / Barcelos / Lisboa
Pequeno-almoço. Partida para Barcelos. Aproveite para adquirir produtos tradicionais da região, objectos e utensílios da olaria local e ainda
visitar a monumentalidade patente na igreja do Bom Jesus da Cruz, o
centro histórico com a igreja Matriz, cruzeiro do Senhor do Galo, Pelourinho e Ponte gótica sobre o rio Cávado. Almoço. Partida para Esposende. Panorâmica da pitoresca cidade de Esposende, situada na foz do rio
Cavado. Partida pelo Porto, Coimbra e regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.
PREÇOS POR PESSOA (em euros):
Temporada
Em duplo
Em individual

Desde

Única
325 €
385 €

235_ MP 3 Dias

Viana do Castelo

Braga / Guimarães / Gerês / Ponte de Lima / Viana do Castelo / Barcelos
Datas de partida (mín.20 participantes):
2016
Junho: 10
Julho: 09
Agosto: 06
Setembro: 03
Outubro: 01
Partidas (comparência 15 minutos antes)
07h45 – Lisboa – RODARTE
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ
12h15 – Porto – HOTEL VILA GALÉ
Serviços incluídos:
•	Transporte em autocarro de turismo;
•	Guia acompanhante;
•	Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis previstos ou similares;
•	2 Jantares com água e vinho (dias 1 e 2);
•	Visita em mini autocarro no Parque do Gerês;
•	Visita e degustação na Quinta Solar de Merufe;
•	Seguro de viagem.
Os preços não incluem:
•	Tudo o que não esteja incluído no programa.

XXIICIRCUITOS LUSANOVA
CIRCUITOS EUROPEUS 2016/17

ITINERÁRIO
1º Dia – Lisboa / Braga / Guimarães
Partida de Lisboa por Coimbra e Porto para Braga. Almoço
livre. Breve panorâmica da cidade e visita ao santuário do
Sameiro, edificado em local de rara beleza, sobranceiro à
cidade dos arcebispos. Partida para Guimarães. Panorâmica
do conjunto histórico constituído pelo castelo, igreja de São
Miguel, paço Ducal e estátua de D. Afonso Henriques e visita à igreja de Nª Sra. da Penha, capela de Nª Sr.ª do Carmo
e imagem de Santo Elias e seus extraordinários miradouros
sobre a cidade berço. Regresso a Guimarães. Jantar e alojamento.
PREÇOS POR PESSOA (em euros):
Temporada
Em duplo
Em individual

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares):
GUIMARÃES
Guimarães ****
VIANA DO CASTELO
Axis Viana ****

Única
235 €
305 €

2º Dia – Guimarães / Gerês / Viana do Castelo
Pequeno-almoço. Partida para o Gerês. Início do circuito em mini
autocarro pelas estradas do Parque Nacional com paragem no miradouro da Pedra Bela e final nas Caldas do Gerês. Almoço livre.
De tarde partida para São Bento da Porta Aberta. Visita à igreja e
santuário. Continuação acompanhando o rio Cávado por Amares
e Soutelo para a eterna vila de Ponte de Lima. Destaque para o
nível de preservação da Matriz e da velha Ponte sobre o rio Lima e
ainda para o comércio tradicional recheado de produtos regionais.
Continuação por Bertiandos – breve paragem para fotos junto ao
solar – e chegada a Geraz do Lima para Visita à Quinta Solar de
Merufe, com degustação de produtos regionais e prova de vinhos.
Partida para Santa Luzia para visita à Basílica e miradouro. Chegada a Viana do Castelo. Jantar e alojamento.
3º Dia – Viana do Castelo / Barcelos / Lisboa
Pequeno-almoço. Tempo na cidade para visitar o centro até à praça
da República, pelo seu conjunto monumental: Paços do Concelho, Misericórdia, o chafariz quinhentista e percorrer o comércio tradicional.
Ao final da manhã, partida para Barcelos. Tempo para visita do centro
his-tórico onde pontificam a igreja Matriz, cruzeiro do Senhor do Galo,
Pelourinho e ponte gótica sobre o rio Cávado. Aproveite para adquirir
produtos tradicionais como a olaria local. Almoço livre. De tarde, partida por Póvoa de Varzim, Porto, Coimbra e regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.

XXII CIRCUITOS LUSANOVA
CIRCUITOS EUROPEUS 2016/17

ROTEIRO DOS ESCRITORES

– T-1026

5 REFEIÇÕES

Porto

Desde

339_ TI 3 Dias

Amarante

Tormes

Porto / Póvoa de Varzim / Guimarães / Santa Cruz do Douro / Amarante / Vila Real
ITINERÁRIO:
1º Dia – Lisboa / Porto / Guimarães
Partida de Lisboa para a cidade do Porto. Visita à fundação Guerra
Junqueiro, para tomar contacto com vida e obra deste vulto da nossa
escrita. Almoço. Partida para Vila do Conde. Visita à casa museu de
José Régio e continuação para a Póvoa de Varzim. Panorâmica e visita à praça onde se encontra a casa natal do grande escritor Eça de
Queirós. Segue-se para São Miguel de Seide. Visita à casa museu de
Camilo Castelo Branco, local onde o escritor viveu com Ana Plácido e
se suicidou a 1 de Junho de 1890. Visita ainda ao Centro de Estudos
Camilianos. Continuação para Guimarães. Jantar temático com animação surpresa e alojamento.
2º Dia – Guimarães / Amarante / Vila Real
Pequeno-almoço. Partida para Santa Cruz do Douro e visita à emblemática casa de Tormes pertencente à fundação Eça de Queirós. Continuação por Marco de Canavezes até Amarante. Visita aos jardins

Seide

FESTA DA CEREJA

da casa de Teixeira de Pascoaes com evocação da sua obra literária.
Almoço. Continuação por Mesão Frio em direcção a Peso da Régua
com paragem no monumento a João de Araújo Correia. Segue-se a
visita ao miradouro de São Leonardo de Galafura para interpretação
da poética paisagem. Continuação para Vila Real, com paragem no
Grémio Literário Vila-Realense. Tertúlia sobre alguns escritores contemporâneos da região. Jantar temático leitura de trechos da obra
de João de Araújo Correia e acompanhamento musical. Alojamento.
3º Dia – Vila Real / Vilarinho da Samardã / Lisboa
Pequeno-almoço. Percurso pedonal com passagem pela casa dos
Brocas, evocação a Camilo Castelo Branco (pequena surpresa). Partida por São Martinho de Anta para efectuar o roteiro de Miguel Torga,
locais de vivência, de escrita e de memória do escritor. Continuação
para Vilarinho da Samardã. Almoço à moda de Camilo. De tarde partida por Viseu, Penacova, Coimbra e regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.
HOTÉIS PREVISTOS (ou similares):
GUIMARÃES
Guimarães ****
VILA REAL
Mira Corgo ****
PREÇOS POR PESSOA (em euros):
Temporada
Em duplo
Em individual

– T-1041

Cerejeira

Única
339 €
385 €

Datas de partida (mín.20 participantes):
2016
Junho: 18;
Tudo Incluído
Agosto: 13;
Setembro: 24.
Partidas (comparência 15 minutos antes)
07h45 – Lisboa – RODARTE
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ
Serviços incluídos:
•	Transporte em autocarro de turismo;
•	Guia acompanhante;
•	Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis previstos ou
similares;
•	3 Almoços com água e vinho (dias 1, 2 e 3);
•	2 Jantares com água e vinho (dias 1 e 2);
•	Visita à fundação Guerra Junqueiro;
•	Visita à casa museu de José Régio;
•	Visita à casa museu de Camilo Castelo Branco;
•	Visita à casa de Tormes;
•	Acompanhamento por guia regional;
•	Seguro de viagem.
Os preços não incluem:
•	Tudo o que não esteja incluído no programa.

4 REFEIÇÕES

Desde

319_ +INC 3 Dias

Feira

Cerejas

Tarouca / Peso da Régua / Resende / Covilhã / Fundão
ITINERÁRIO:
1º Dia – Lisboa / Tarouca / Peso da Régua
Partida de Lisboa por Penacova e proximidades de Viseu para
Tarouca. Almoço. Continuação para visita ao mosteiro de São
João de Tarouca. Continuação para Salzedas. Visita ao mosteiro
local. Regresso por Ucanha, aldeia vinhateira com visita à ponte
fortificada, torre medieval e museu do Espumante com prova.
Partida para Peso da Régua. Jantar e alojamento.
2º Dia – Peso da Régua / Resende / Covilhã
Pequeno-almoço. Partida com perspectiva sobre o vale do Douro
para Barrô. Visita à igreja medieval de Santa Maria, de fundada
no séc. XII e que foi igreja particular de Egas Moniz por doação
PREÇOS POR PESSOA (em euros):
Temporada
Em duplo
Em individual

Única
319 €
369 €

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares):
PESO DA RÉGUA
Régua Douro ****
COVILHÃ
Turismo ****

CIRCUITOS EUROPEUS 2016/17 CIRCUITOS LUSANOVA

real. Continuação para Resende, com tempo para desfrutar do
Festival da Cereja. No Largo da Feira, com as tradicionais barraquinhas, disponibilizam aos visitantes toneladas de cerejas
e produtos regionais. Destaque ainda para a animação de rua.
Almoço livre para disfrutar da gastronomia e petiscos locais. Em
hora a indicar, partida por Moimenta da Beira, Celorico da Beira
e Guarda para a Covilhã. Jantar e alojamento.

Datas de partida (mín.20 participantes):
2016
Maio: 27

3º Dia – Covilhã / Gardunha / Lisboa
Pequeno-almoço. Partida para a Serra da Gardunha, realizando passeio por entre as cerejeiras até uma das quintas
locais. Recepção pelo produtor, que explicará o processo
de produção da cereja e as diferenças entre as variedades
deste fruto, seguida de exemplificação da arte da apanha
que todos poderão experimentar. Oferta de caixa de cerejas
apanhadas pelo participante. Visita ainda a artesão, que
produz as características cestas utilizadas na apanha da
Cereja. Saída para a Covilhã. Almoço Regional. Partida para
Ferro. Visita ao Centro interpretativo da Cereja, para conhecer mais acerca deste delicioso fruto. Partida por Fundão,
Torres Novas e regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.

Serviços incluídos:
•	Transporte em autocarro de turismo;
•	Guia acompanhante;
•	Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis previstos ou similares;
•	2 Almoços com água e vinho (dias 1 e 3);
•	2 Jantares com água e vinho (dias 1 e 2);
•	Visita ao mosteiro de São João de Tarouca;
•	Visita ao mosteiro de Salzedas;
•	Visita ao museu do Espumante com prova;
•	Visita à igreja medieval de Santa Maria;
•	Visita a quinta com apanha com oferta de caixa de Cerejas;
•	Visita ao Centro Interpretativo da Cereja;
•	Seguro de viagem;

*Nota: É aconselhável a utilização de vestuário e calçado prático,
assim como chapéu.

Os preços não incluem:
•	Tudo o que não esteja incluído no programa

Partidas (comparência 15 minutos antes)
07h45 – Lisboa – RODARTE
08h00 – Lisboa – LUSANOVA

XXIII

ROTA DE CISTER

– T-1027

Vinha

5 REFEIÇÕES

Ucanha

Desde

Tabuaço

Moimenta da Beira / Lamego / Tarouca / Salzedas / Ucanha / Tabuaço
Datas de partida (mín.20 participantes):
2016
Abril: 23; Julho: 23;
Tudo Incluído
Agosto: 20; Outubro: 15.
Partidas (comparência 15 minutos antes)
07h45 – Lisboa – RODARTE
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ
Serviços incluídos:
•	Transporte em autocarro de turismo;
•	Guia acompanhante;
•	Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis previstos ou
similares;
•	3 Almoços com água e vinho (dias 1, 2 e 3);
•	2 Jantares com água e vinho (dias 1 e 2);
•	Visita ao mosteiro de Nª Sra da Purificação;
•	Visita à fundação Aquilino Ribeiro;
•	Visita ao mosteiro de São João de Tarouca;
•	Visita ao mosteiro de Salzedas;
•	Visita ao museu do Espumante;
•	Visita ao museu de Tabuaço e Rijomax;
•	Visita ao mosteiro de São Pedro de Águias;
•	Seguro de viagem.
Os preços não incluem:
•	Tudo o que não esteja incluído no programa.

ITINERÁRIO
1º Dia – Lisboa / Moimenta da Beira / Lamego
Partida de Lisboa por Coimbra, Penacova, proximidades de
Viseu, Sátão, Vila Nova de Paiva e chegada a Moimenta da
Beira. Almoço. De tarde, visita ao centro histórico e ao convento de Nª Sra. da Purificação, construído durante o século
XVI, por autorização do Papa Clemente VIII. Partida por
Soutosa para visita à fundação Aquilino Ribeiro que promove e divulga a obra do escritor, nomeadamente com a conservação, interpretação e divulgação com objectivos científicos, educativos e lúdicos. Continuação para Alvite, com
visita à Casa Museu, exemplo de preservação da cultura e
etnografia locais. Chegada a Lamego. Jantar e alojamento.
2º Dia – Lamego / Tarouca / Lamego
Pequeno-almoço. Visita ao centro histórico de Lamego,
com visita à Sé, ao Castelo e à judiaria. Tempo livre para
compras. Continuação para visita ao santuário de Nª Sra.
dos Remédios. Partida para Tarouca. Almoço. De tarde,
breve percurso pela rota das vinhas de Cister e visita ao
mosteiro de São João de Tarouca, fundado em 1154, como
PREÇOS POR PESSOA (em euros):
Temporada
Em duplo
Em individual

AROUCA E SÃO MACÁRIO

Arouca

– T-1007

Única
358 €
408 €

3º Dia – Lamego / Tabuaço / Lisboa
Pequeno-almoço. Partida em direcção a Peso da Régua,
continuando em passeio panorâmico pela margem esquerda do rio Douro até à aldeia vinhateira de Barcos. Visita ao
centro histórico e à Igreja Matriz. Chegada a Tabuaço. Visita
ao museu do Imaginário Duriense e ao célebre e curioso Rijomax, o relógio mais completo e mais complexo do
mundo, inventado e programado para funcionar durante
milhares de anos. Almoço. De tarde, visita ao singelo mosteiro cisterciense de São Pedro das Águias, que apresenta
vestígios de arquitectura religiosa românica, maneirista e
barroca. Partida por Viseu, Coimbra e regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.
*Nota: É aconselhável a utilização de vestuário e calçado
prático, assim como chapéu.
HOTÉIS PREVISTOS (ou similares):
LAMEGO
Lamego ****

3 REFEIÇÕES

São Pedro do Sul

2017
Março: 11
Partidas (comparência 15 minutos antes)
07h45 – Lisboa – RODARTE
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ
Serviços incluídos:
•	Transporte em autocarro de turismo;
•	Guia acompanhante;
•	Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis previstos ou
similares;
•	2 Almoços com água e vinho (dias 1 e 2);
•	1 Jantar com água e vinho (dia 1);
•	Visita ao Centro de Interpretação Geológica de Canelas;
•	Seguro de viagem.

Desde

Os preços não incluem:
•	Tudo o que não esteja incluído no programa.

XXIVCIRCUITOS LUSANOVA
CIRCUITOS EUROPEUS 2016/17

1º Dia – Lisboa / São Pedro do Sul / Arouca
Partida de Lisboa por Coimbra, Albergaria, vale do rio Vouga e subida ao alto de São Macário, onde se encontra a original capela rodeada de xisto. A ampla paisagem poderá
ser alargada, com a perspectiva da típica Aldeia da Pena,
uma mancha de xisto encravada na Serra de Arada. Chegada às Termas de São Pedro do Sul. Almoço regional. Partida
para a Mizarela. Visita ao miradouro sobre a Cascata da Mizarela, queda de água com cerca de 60 metros em pleno rio
Caima, continuando até Castanheira, para Visita às “Pedras
Parideiras”, fenómeno de granitização único no nosso país.
Visita ao miradouro e capela de Nª Sra. da Mó, com excelente panorama. Chegada a Arouca. Jantar e alojamento.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares):
AROUCA
São Pedro ***

180_ TI 2 Dias

Canelas

ITINERÁRIO

PREÇOS POR PESSOA (em euros):
Temporada
Em duplo
Em individual

NOVIDADE

o prim eiro mosteiro masculino cisterciense edificado em
território português. Continuação para a aldeia vinhateira
de Salzedas. Visita ao mosteiro de Santa Maria, com a sua
fundação ligada à figura de Teresa Afonso, esposa de Egas
Moniz. Visita ainda à sensacional ponte medieval e torre
em Ucanha. Em Dalvares, visita ao museu do espumante,
com respectiva degustação. Regresso a Lamego. Jantar e
alojamento.

São Pedro do Sul / Mizerela / Castanheira / Canelas / Alvarenga
Datas de partida (mín.20 participantes):
2016
Junho: 4; Julho: 2
Tudo Incluído
Agosto: 27; Outubro: 8

358_ TI 3 Dias

NOVIDADE

v2º Dia – Arouca / Alvarenga / Lisboa
Pequeno-almoço. Tempo para livre visita ao Mosteiro de Arouca
e ao museu de Arte Sacra, de fundação pré-românica. Partida
para visita ao Centro de Interpretação Geológica de Canelas, dedicado a dar a conhecer os fósseis encontrados na ardósia, pedra
característica nesta região. Continuação atravessando o rio Paiva com perspectiva dos Passadiços do Paiva, que se estendem
por vários quilómetros acompanhando as margens deste rio um
dos menos poluídos da Europa. Chegada a Alvarenga. Almoço
regional. De tarde, continuando pelo formoso vale do rio Paiva,
por Castro Daire, Viseu, Coimbra e regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.

Única
180 €
198 €
Mizerela

XXIV CIRCUITOS LUSANOVA
CIRCUITOS EUROPEUS 2016/17

BEIRAS E ALENTEJO

– T-1014

Monsaraz

5 REFEIÇÕES

Desde

255_ TI 3 Dias

Évora

Beja

Seia / Torre / Penamacor / Castelo de Vide / Monsaraz / Beja / Évora
ITINERÁRIO
1º Dia – Lisboa / Seia / Penamacor
Partida de Lisboa por Coimbra e Penacova para Seia. Tempo para
compras no centro desta cidade serrana. Almoço Regional. De
tarde subiremos à serra da Estrela para paragem no ponto mais
alto de Portugal continental: a Torre. Continuação pela Covilhã
para o Fundão. Paragem na capital da frutícola da cova da Beira.
Partida para Penamacor. Jantar e alojamento.
2º Dia – Penamacor / Castelo de Vide / Beja
Pequeno-almoço. Partida para Castelo Branco. Panorâmica do
Jardim do Paço e Catedral. Paragem no centro. Continuação por
Vila Velha de Rodão com perspectiva das características Portas
de Rodão no rio Tejo, Nisa, Alpalhão e Castelo de Vide com visita
ao miradouro de Nª. Sra. da Penha. Almoço regional. De tarde
continuação com perspectivas de Portalegre, Elvas, Alandroal e
PREÇOS POR PESSOA (em euros):
Temporada
Em duplo
Em individual

chegada a Monsaraz, amuralhada vila alentejana, sobranceira
à albufeira e barragem de Alqueva. Continuação por Vidigueira
para Beja. Jantar e alojamento.
3º Dia – Beja / Évora / Lisboa
Pequeno-almoço. Panorâmica da cidade e partida pelas características vilas de Cuba, Alvito e Viana do Alentejo, para
Évora. Panorâmica desta monumental cidade, classificada
como Património da Humanidade. Almoço regional. Tempo
para visita pedonal facultativa pelo templo de Diana, Sé,
praça do Giraldo e igreja de São Francisco. Em hora a indicar, partida para Arraiolos, célebre vila pela produção e
comércio dos famosos tapetes. Continuação por Montemor-o-Novo e regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.

Datas de partida (mín.20 participantes):
2016
Abril: 30
Tudo Incluído
Maio: 26
Julho: 16
Agosto: 13
Outubro: 1, 29
2017
Fevereiro: 26
Partidas (comparência 15 minutos antes)
07h45 – Lisboa – RODARTE
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
Serviços incluídos:
•	Transporte em autocarro de turismo;
•	Guia acompanhante;
•	Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis previstos ou
similares;
•	3 Almoços com água e vinho (dias 1, 2 e 3);
•	2 Jantares com água e vinho (dias 1 e 2);
•	Seguro de viagem.

Única
255 €
305 €

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares):
PENAMACOR
Palace & Spa Termas de São Tiago ****
BEJA
Beja Parque ****

Serra da Estrela

ROTEIRO ALENTEJANO

Évora

NOVIDADE

– T-1015

3 REFEIÇÕES

Os preços não incluem:
•	Tudo o que não esteja incluído no programa.

Desde

195_ TI 2 Dias

Marvão

Elvas

Alqueva / Monsaraz / Évora / Elvas / Portalegre / Castelo de Vide / Marvão
ITINERÁRIO
1º Dia – Lisboa / Amieira / Évora
Partida de Lisboa por Vendas Novas e Portel para Amieira
Marina, complexo turístico de apoio fluvial. Início do cruzeiro
panorâmico na albufeira com perspectiva fluvial da barragem
do Alqueva e apreciando as margens do Guadiana. Regresso
à marina. Almoço regional. De tarde, partida por Reguengos
de Monsaraz para visita à pitoresca vila de Monsaraz, onde se
destaca o património e o artesanato local, com excelente paisagem desde o seu castelo. Saída para Évora, com panorâmica
da cidade à chegada. Classificada como Património da Humanidade a cidade é por si só um museu aberto, com destaque
para o templo de Diana, Sé, praça do Giraldo e igreja de São
Francisco. Jantar e alojamento.
PREÇOS POR PESSOA (em euros):
Temporada
Em duplo
Em individual

2º Dia – Évora / Castelo de Vide / Lisboa
Pequeno-almoço. Partida para Elvas. Passeio em comboio turístico que permite obter uma óptima panorâmica de toda a cidade. Os fortes de Santa Luzia e da Graça e os fortins de São Mamede e de São Pedro formam uma das mais notáveis praças-fortes
portuguesas, actualmente classificada pela Unesco. Continuação para Portalegre. Paragem para compras na feira mensal da
cidade, onde se encontra um pouco de tudo, desde artesanato
a iguarias locais. Almoço regional nesta vila. De tarde, partida
para visita à encantadora vila amuralhada de Marvão, situada
em plena escarpa rochosa. Visita ao interior pelas muralhas até
à Torre de Menagem. Saída por Estremoz, Montemor-o-Novo e
regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.

Única
195 €
225 €

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares):
ÉVORA
Vila Galé ****

CIRCUITOS EUROPEUS 2016/17 CIRCUITOS LUSANOVA

Guadiana

Datas de partida (mín.20 participantes):
2016
Maio: 14; Junho: 18
Setembro: 17; Outubro: 15 Tudo Incluído
2017
Fevereiro: 18
Partidas (comparência 15 minutos antes)
07h45 – Lisboa – RODARTE
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
08h15 – Almada – TERMINAL RODOVIÁRIO
08h45 – Setúbal – HOTEL ESPERANÇA
Serviços incluídos:
•	Transporte em autocarro de turismo;
•	Guia acompanhante;
•	Alojamento e pequeno-almoço no hotel previsto ou similar;
•	2 Almoços com água e vinho (dia 1 e 2);
•	1 Jantar com água e vinho (dia 1);
•	Cruzeiro no Guadiana;
•	Comboio turístico em Elvas;
•	Seguro de viagem.
Os preços não incluem:
•	Tudo o que não esteja incluído no programa.

XXV

DOURO VINHATEIRO

Socalcos do Douro

– T-1012

2 REFEIÇÕES

Valeira

Desde

218_ +INC 2 Dias

Quinta de Marrocos

Cruzeiro da Régua ao Pocinho / Viseu / Lamego / Peso da Régua / Pinhão
Datas de partida (mín.20 participantes):
2016
Maio: 21
Julho: 09
Agosto: 06
Setembro: 03
Outubro: 01
Partidas (comparência 15 minutos antes)
07h45 – Lisboa – RODARTE
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
Serviços incluídos:
•	Transporte em autocarro de turismo;
•	Guia acompanhante;
•	Alojamento e pequeno-almoço no hotel previsto ou similar;
•	1 Jantar com água e vinho (dia 1);
•	1 Almoço com água e vinho (dia 2);
•	Visita a quinta do Douro com prova de vinho;
•	Cruzeiro em barco de turismo;
•	Seguro de viagem.
Os preços não incluem:
•	Tudo o que não esteja incluído no programa.

DOURO FANTÁSTICO

Porto

ITINERÁRIO
1º Dia – Lisboa / Viseu / Lamego
Partida de Lisboa por Penacova e Santa Comba Dão para Viseu.
Tempo livre na cidade. Almoço livre. De tarde, partida pelas proximidades de Lamego, descendo pelo vale do rio Varosa até ao
Douro por entre socalcos de vinha. Visita à quinta de Marrocos,
com prova de vinho. Panorâmica da barragem de Bagaúste e
continuação para Lamego. Restante tempo livre. Jantar e alojamento.

Vinho do Porto com o habitual esplendor dos vinhedos, continuando pelo Tua e barragem da Valeira. Almoço servido a bordo
com Porto de Honra. O imponente Cachão da Valeira, a ponte
da Ferradosa e a barragem do Pocinho completam o trajecto.
Desembarque e continuação pelas encostas repletas de amendoeiras e oliveiras, por Vila Nova de Foz Côa, Celorico da Beira,
Guarda e regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.

2º Dia – Lamego / Pocinho / Lisboa
Pequeno-almoço. Partida para o cais da Régua. Embarque e
partida de cruzeiro no rio Douro, passando pela barragem de
Bagaúste e atravessando o coração da Região Demarcada de
PREÇOS POR PESSOA (em euros):
Temporada
Em duplo
Em individual

Única
218 €
245 €

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares):
LAMEGO
Lamego ****

– T-1011

Lamego

2 REFEIÇÕES

Socalcos do Douro

Desde

198_ +INC 2 Dias

Cruzeiro

Cruzeiro da Régua ao Porto / Viseu / Vila Real / Peso da Régua / Vila Nova de Gaia
Datas de partida (mín.20 participantes):
2016
Abril: 30
Junho: 25
Julho: 23
Agosto: 20
Setembro: 17
Outubro: 15
Partidas (comparência 15 minutos antes)
07h55 – Lisboa – RODARTE
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ
Serviços incluídos:
•	Transporte em autocarro de turismo;
•	Guia acompanhante;
•	Alojamento e pequeno-almoço no hotel previsto ou similar;
•	1 Jantar com água e vinho (dia 1);
•	1 Almoço com água e vinho (dia 2);
•	Visita a caves do Douro com prova de vinho;
•	Cruzeiro em barco de turismo;
•	Seguro de viagem.
Os preços não incluem:
•	Tudo o que não esteja incluído no programa.

XXVICIRCUITOS LUSANOVA
CIRCUITOS EUROPEUS 2016/17

ITINERÁRIO
1º Dia – Lisboa / Viseu / Vila Real
Partida de Lisboa por Penacova e Santa Comba Dão para Viseu.
Tempo livre na cidade. Almoço livre. De tarde, partida descendo
pelo vale do rio Varosa até ao Douro por entre socalcos de vinha.
Panorâmica da barragem de Bagaúste e visita às caves de Santa
Marta com prova de vinho. Continuação para Vila Real, com panorâmica à chegada. Restante tempo livre. Jantar e alojamento.

de cruzeiro no rio Douro. Serviço de Almoço a bordo. Ao longo da
descida do Douro, poderá admirar as encostas salpicadas pelo
casario dos pequenos centros urbanos, destacando Caldas de
Moledo, Caldas de Aregos, Pala, Entre-os-Rios, Melres, Foz do
Sousa e Avintes. A passagem na eclusa da barragem do Carrapatelo e Crestuma/Lever é outro dos atractivos. O final será no
cais de Gaia, com uma extraordinária perspectiva da cidade do
Porto. Desembarque e regresso por Coimbra para Lisboa.
Fim dos nossos serviços.

2º Dia – Vila Real / Peso da Régua / Lisboa
Pequeno-almoço. Partida com perspectiva do vale do Douro
para visita ao miradouro de São Leonardo de Galafura, com uma
das mais belas paisagens sobre o Vale do Douro. Partida para
Peso da Régua, centro da Região Demarcada, actualmente classificada como Património da Humanidade. Embarque e partida
PREÇOS POR PESSOA (em euros):
Temporada
Em duplo
Em individual
HOTÉIS PREVISTOS (ou similares):
VILA REAL
Mira Corgo ****

Única
198 €
218 €
Vila Real

XXVI CIRCUITOS LUSANOVA
CIRCUITOS EUROPEUS 2016/17

SENHORA DA AGONIA

Legenda

– T-1001

3 REFEIÇÕES

Desfiile

Desde

433_ MP 4 Dias

Trajes Típicos

Fogo de Artificio

A devoção dos pescadores locais e a etnografia da região, conferem características únicas a esta festa anual.
ITINERÁRIO
1º Dia – Lisboa / Porto / Viana do Castelo
Partida de Lisboa por Coimbra para o Porto. Panorâmica da cidade. Almoço livre. De tarde, continuação para Viana do Castelo.
Chegada ao hotel. Tempo para assistir e participar nas festas em
ambiente de grande animação. Jantar e alojamento.
2º Dia – Viana do Castelo / Ponte de Lima / Viana do Castelo
Pequeno-almoço. Partida facultativa com subida a Santa Luzia para
visita à basílica e miradouro e continuação por Bertiandos – breve
paragem para fotos junto ao solar – e chegada a Ponte de Lima. Destaque para o nível de preservação da igreja Matriz e da velha ponte
sobre o rio Lima e ainda para o comércio tradicional recheado de

produtos regionais. Almoço livre. Regresso a Viana do Castelo. Tempo
para assistir e participar nas festas. Jantar e alojamento.
3º Dia – Viana do Castelo / Barcelos / Viana do Castelo
Pequeno-almoço. Tempo para assistir e participar nas festas.
Almoço livre. Partida facultativa para Barcelos. Aproveite para
adquirir produtos tradicionais da região, objectos e utensílios da
olaria local e ainda visitar a monumentalidade patente na Igreja
do Bom Jesus da Cruz, o centro histórico com a igreja Matriz,
cruzeiro do Senhor do Galo, Pelourinho e ponte Gótica sobre o
rio Cávado. Regresso a Viana do Castelo. Jantar e alojamento.
4º Dia – Viana do Castelo / Lisboa
Pequeno-almoço. Manhã livre para assistir e participar nas festas. Almoço livre. Pelas 16h00, partida por Porto, Coimbra e regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.
Nota: Entradas/Bilhetes não incluídos para espectáculos, concertos ou festividades pagas. A ordem do percurso e visitas do 2º e
3º dia, poderá ser ajustada e informada pelo guia, face ao programa final das festas a divulgar.

Viana do Castelo'

SÃO MARTINHO

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares):
VIANA DO CASTELO
Axis Viana ****

– T-1003

Castanha

3 REFEIÇÕES

Datas de partida (mín.20 participantes):
2016
Agosto: 18
Partidas (comparência 15 minutos antes)
07h45 – Lisboa – RODARTE
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ
12h15 – Porto – HOTEL VILA GALÉ
Serviços incluídos:
•	Transporte em autocarro de turismo;
•	Guia acompanhante;
•	Alojamento e pequeno-almoço no hotel previsto ou similar;
•	3 Jantares com água e vinho (dias 1, 2 e 3);
•	S eguro de viagem.
Os preços não incluem:
•	Tudo o que não esteja incluído no programa.
PREÇOS POR PESSOA (em euros):
Temporada
Em duplo
Em individual

Desde

235_ TI 2 Dias

Gastronomia

Vinho

São João da Pesqueira / Vila Real / Parque Natural do Alvão / Fisgas do Ermelo
ITINERÁRIO
1º Dia – Lisboa / Poço do Canto / Vila Real
Partida de Lisboa por Coimbra, proximidades de Viseu e Celorico
da Beira, Mêda e Poço do Canto. Almoço regional - Cabrito assado
no forno de lenha com batata e arroz de miúdos. De tarde, partida
por Touça até ao miradouro de Vargelas. Paragem e interpretação
da paisagem, continuando pela Ferradosa em passeio panorâmico
pelos vinhedos no vale do Rio Torto, São João da Pesqueira e prosHOTÉIS PREVISTOS (ou similares):
VILA REAL
Mira Corgo ****

Única
433 €
528 €

NOVIDADE

seguindo pela à margem esquerda do Rio Douro e continuação
para Vila Real. Jantar de São Matinho com animação - Lambelo de
Porco com molho de castanhas. Alojamento.

Datas de partida (mín.20 participantes):
2016:
Novembro: 12
Tudo Incluído

2º Dia – Vila Real / Tabuadelo / Lisboa
Pequeno-almoço. Partida para circuito panorâmico pelo Parque Natural do Alvão, por Borbela, barragem do Alvão, Lamas de Olo, Anta,
Bobal, Cavernelhe e Fisgas de Ermelo. Paragem para apreciar a beleza
natural desta queda de água. Continuação pelo Vale da Campeã para
Tabuadelo. Almoço regional - Cozido de castanhas. De tarde, partida
em itinerário panorâmico por Loureiro para Peso da Régua e conti
nuação por Castro Daire, Coimbra e regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços

Partidas (comparência 15 minutos antes)
07h45 – Lisboa – RODARTE
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
10h45 – Coimbra – HOTEL VILA GALÉ
Serviços incluídos:
•	Transporte em autocarro de turismo;
•	Guia acompanhante;
•	Alojamento e pequeno-almoço no hotel previsto ou similar;
•	2 Almoços com água e vinho (dia 1 e 2);
•	1 Jantar com água e vinho (dia 1);
•	Animação musical ao jantar;
•	Seguro de viagem.
Os preços não incluem:
•	Tudo o que não esteja incluído no programa.

Castanhas assadas

CIRCUITOS EUROPEUS 2016/17 CIRCUITOS LUSANOVA

PREÇOS POR PESSOA (em euros):
Temporada
Em duplo
Em individual

XXVII

Única
235 €
255 €

SERRA E AMENDOEIRAS

Serra da Estrela

– T-1043

3 REFEIÇÕES

Vale do Douro

Desde

178_ TI 2 Dias

Amendoeiras em flor

Penhas da Saúde / Manteigas / Guarda / Almeida / Figueira de Castelo Rodrigo / Barca de Alva
Datas de partida (mín.20 participantes):
2017
Fevereiro: 11;
Tudo Incluído
Março: 04, 18.
Partidas (comparência 15 minutos antes)
07h45 – Lisboa – RODARTE
08h00 – Lisboa – LUSANOVA
Serviços incluídos:
•	Transporte em autocarro de turismo;
•	Guia acompanhante;
•	Alojamento e pequeno-almoço no hotel previsto ou similar;
•	2 Almoços com água e vinho (dia 1 e 2);
•	1 Jantar com água e vinho (dia 1);
•	Seguro de viagem.
Os preços não incluem:
•	Tudo o que não esteja incluído no programa.
PREÇOS POR PESSOA (em euros):
Temporada
Em duplo
Em individual

CARNAVAL

Única
178 €
198 €

ITINERÁRIO:
1º Dia – Lisboa / Covilhã / Guarda
Partida de Lisboa por Abrantes, Castelo Branco e Covilhã.
Almoço. De tarde, subida ao interior do Parque Natural da
Serra da Estrela, passando pela Pedra do Urso, Penhas da
Saúde e paragem em Piornos para admirar o cenário de
Neve - possibilidade de subida à Torre. De seguida descemos o vale glaciar do rio Zêzere até Manteigas com paragem para poder adquirir artigos regionais. Continuação
por Valhelhas para a Guarda. Jantar e alojamento.

Nota: O itinerário previsto na serra da Estrela será efectuado
de modo a permitir contacto com a neve, salvaguardando a
utilização percurso seguro através de estradas transitáveis.

2º Dia – Guarda / Torre de Moncorvo / Lisboa
Pequeno-almoço. Partida por Almeida, perspectiva da
aldeia de Castelo Rodrigo e Cristo da Marofa e paragem
em Figueira de Castelo Rodrigo. Após Escalhão, chegará
o momento de contemplar a paisagem das encostas de
amendoeiras. Paragem no miradouro da Sapinha para
fotos. Continuação por Barca de Alva, acompanhando o
rio Douro até próximo de Freixo de Espada-à-Cinta, terra
natal de Guerra Junqueiro e chegada a Carviçais. Almoço
regional. De tarde, partida por Torre de Moncorvo, barragem do Pocinho e continuação da paisagem de amendoeiHOTÉIS PREVISTOS (ou similares):
GUARDA
Lusitânia ****

3 REFEIÇÕES

– T-1010

Torre

ras por Vila Nova de Foz Côa com breve paragem. Regresso
por Celorico da Beira, Fundão, Torres Novas e Lisboa.
Fim dos nossos serviços.

Festa

Manteigas

Desde

190_ TI 2 Dias

Carnaval

Castelo de Vide / Castelo Branco / Covilhã / Torre
Datas de partida (mín.20 participantes):
2017
Fevereiro: 25.
Tudo Incluído
Partidas (comparência 15 minutos antes)
07h45 – Lisboa – RODARTE
08h00 – Lisboa – LUSANOVA

ITINERÁRIO
1º Dia – Lisboa / Castelo de Vide / Castelo Branco
Partida de Lisboa por Vendas Novas, Montemor-oNovo e paragem na encantadora cidade de Estremoz.

2º Dia – Castelo Branco / Serra da Estrela / Lisboa
Pequeno-almoço. Partida por Fundão e Covilhã, para
subida ao interior do Parque Natural da Serra da Estrela, passando pela Pedra do Urso, Penhas da Saúde
e paragem em Piornos para admirar o cenário de Neve
- possibilidade de subida à Torre. Regresso a Castelo
Branco. Almoço. Tempo no centro da cidade e em hora
a indicar, partida por Abrantes de regresso a Lisboa.
Fim dos nossos serviços.

+Serviços incluídos:
•	Transporte em autocarro de turismo;
•	Guia acompanhante;
•	Alojamento e pequeno-almoço no hotel previsto ou similar;
•	2 Almoços com água e vinho (dia 1 e 2);
•	1 Jantar com água e vinho (dia 1);
•	Animação musical ao jantar;
•	Seguro de viagem.
Os preços não incluem:
•	Tudo o que não esteja incluído no programa.
PREÇOS POR PESSOA (em euros):
Temporada
Em duplo
Em individual

XXVIIICIRCUITOS LUSANOVA
CIRCUITOS EUROPEUS 2016/17

Continuação por Monforte e Portalegre para Castelo
de Vide com visita ao miradouro de Nª Senhora da
Penha. Almoço regional. De tarde tempo para visita
e partida por Nisa, Vila Velha de Rodão e chegada a
Castelo Branco. Jantar Buffet com animação musical.
Alojamento.

Nota: O itinerário previsto na serra da Estrela será
efectuado de modo a permitir contacto com a neve,
salvaguardando a utilização percurso seguro através
de estradas transitáveis.
Única
190 €
220 €

Castelo Branco

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares):
CASTELO BRANCO
Tryp Colina do Castelo ****

XXVIII CIRCUITOS LUSANOVA
CIRCUITOS EUROPEUS 2016/17

