
PORTUGAL COM ILHA DA MADEIRA 
LISBOA / FUNCHAL/ ILHA DA MADEIRA/ NAZARE/ BATALHA/ AVEIRO/ 

PORTO/ GUIMARÃES/VALE DO DOURO CENTRAL/VILA REAL/COIMBRA/ 

FÁTIMA - TOMAR - ÓBIDOS - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL – LISBOA/ 

 
03/MARÇO/2019 BELO HORIZONTE/..../LISBOA 

Apresentação no aeroporto de Confins para embarcar no voo doméstico com destino ao 

aeroporto de Guarulhos e conexão no voo internacional para 

 
04/MAR/19  LISBOA / FUNCHAL 

Chegada, imigração da comunidade europeia. 

Apresentação no balcão da TAP para embarcar com destino a ILHA DA MADEIRA. 

Chegada no aeroporto de Funchal, recepção e traslado ao hotel. 

Restante do dia livre para conhecer os arredores do hotel. 

 
05/MAR/19  FUNCHAL 

Café da manha no hotel. 

Visita de um dia inteiro para conhecer a ilha da Madeira. Saida de Funchal em direção a 

Quinta Grande, seguiremos até Ribeira Brava para visitar a igreja. 

Visitaremos uma plantação de bananas em Ponta do Sol e Madalena do Mar antes de 

iniciar a subida ao planalto do Paul da Serra, a 1400 m de altitude, a única área plana da 

ilha, classificada como reserva natural e Patrimonio da Humanidade pela UNESCO. 

Continuando para o noroeste da ilha, vamos parar na Vila Porto Moniz, famosa por suas 

piscinas naturais cavadas na lava. Chegaremos a cidade de São Vicente, localizada na 

costa norte.  

ALMOÇO  a beira mar e tempo livre para explorar a cidade. Partida para a Encumeada a 

1.007 m. 

Continuaremos para a costa sul, através do vale da Serra  dÁgua e Laurissilva. 

Antes de regressar ao hotel, faremos uma parada no Cabo Girão o penhasco mais alto da 

Europa. 



 
06/MAR/19  FUNCHAL 

Café da manhã no hotel. Dia livre. 

Aproveite para conhecer melhor esta ilha de lindas praias, piscinas naturais, mirantes 

alucinantes, jardins coloridos e a terra do craque Cristiano Ronaldo. 

 
07/MAR/19  FUNCHAL/LISBOA 

Café da manhã no hotel. 

Traslado ao aeroporto para embarcar com destino a capital LISBOA. 

Chegada, recepção e traslado ao hotel. 

 
08/MAR/19  LISBOA – NAZARE-BATALHA-AVEIRO-PORTO (MP) 

Café da manhã e saída para Nazaré. Tempo livre nesta típica cidade de pescadores, que 

possui uma das areias mais bonitas da costa. Nosso seguinte destino será Batalha, onde 

teremos tempo livre para admirar seu mosteiro, obra prima da arte gótica manuelino, 

considerado uma das sete maravilhas de Portugal. Continuação à Aveiro. Tempo livre 

para conhecer a chamada Veneza Portuguesa e, se desejar, poderá fazer um passeio no 

típico moliceiro, nome dado porque antigamente estas embarcações transportavam uma 

alga denominada moliço. Destaque para o bairro velho de “Beira Mar”, onde se 

conservam as tradicionais casas enfeitadas de azulejos e os armazéns de sal da Ria. 

Continuação à Porto. Jantar e acomodação. 

 
09/MAR/19  PORTO 

Café da manhã. Visita panorâmica da parte mais característica de Porto, conhecendo o 

centro histórico considerado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO: a Praça dos 

Aliados, a Igreja Sé da Lapa, edifício de estrutura românica. período barroco, visitaremos 

seu interior para conhecer o mausoléu onde se encontra o coração de D. Pedro I do Brasil 

e IV de Portugal, etc. Também visitaremos uma adega de vinhos do Porto e realizaremos 

um passeio em barco pelo Rio Douro, de onde conheceremos as pontes mais importantes: 

Freixo, Dona Maria II, São João, do Infante, Luis I e a Arrábida.  

Tarde libre. Acomodação. 



  

10/MAR/19 PORTO - GUIMARÃES - VALE DO DOURO CENTRAL - VILA 

REAL - COIMBRA (MP) 

Café da manhã. Saída para Guimarães, berço do país, e segundo a tradição, em seu castelo 

nasceu no século XII, Alfonso Enriquez, primeiro rei de Portugal. Tempo livre para 

conhecer seu centro histórico declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, com 

seu labirinto de calçadões, muito bem conservados e de aspecto medieval. Continuação à 

Vila Real, cidade portuguesa fundada por agricultores e pastores para criar um lugar 

próximo para se morar, por causa das colheitas. Visitaremos o Solar de Mateus, onde se 

produz o vinho com o mesmo nome. Conheceremos este encantador palácio barroco de 

meados do século XVIII, rodeado de vinhedos e esplêndidos jardins, com uma grande 

variedade de espécie exóticas. Nossa rota continuará pelo coração do Vale do Douro, 

entre os vinhedos em terraços que se estendem entre Pinhão e Peso da Régua, admirando 

maravilhosas paisagens, com colinas que atingem as margens do rio. Continuação à 

Coimbra, um dos centros universitários mais importantes da Europa. Jantar e 

acomodação. 

 
11/MAR/19  COIMBRA - FÁTIMA (MP) 

Café da manhã. Visita panorâmica onde conheceremos os edifícios e monumentos mais 

importantes da cidade: Santa Clara-a-Nova, onde se encontra o túmulo de Santa Isabel, 

padroeira da cidade e continuaremos pela Parte Alta de Coimbra o Almedina, onde desde 

o século XII viviam os aristocratas, os clérigos e, mais tarde, os estudantes. 

Conheceremos, também, os pátios da universidade, a Capela de São Miguel e a Biblioteca 

Joanina, para continuar passeando pela Parte Baixa, zona do comércio, os artesãos e os 

bairros ao longo do rio. Continuação à Fátima, cidade muito conhecida no mundo depois 

da aparição que a Virgem realiza a partir do dia 13 de maio de 1917 às três crianças 

pastorinhas perto da Cova da Iria. Desde então, milhares de peregrinos e visitantes de 

todo o mundo vêm visitar a Capela das Aparições, construída em 1919. Tempo 

livre. Jantar e acomodação. 

 
12/MAR/19   FÁTIMA - TOMAR - ÓBIDOS - LISBOA (MP) 

Café da manhã. Saída para Tomar, a cidade dos templários, onde teremos a oportunidade 

de conhecer o Castelo - Convento do Cristo, que nos fará sentir mais próximos da história 

dos Cavaleiros Templários e da época da exploração marítima portuguesa até o Novo 



Mundo. Nosso próximo destino será Óbidos. Tempo livre nessa cidade cheia de encantos, 

que passear por suas ruas é como voltar no tempo de lenda, desfrutando não somente de 

seu castelo de origem medieval e com remodelações de estilo Manuelino e suas muralhas, 

mas também de suas típicas casas brancas, enfeitadas por azulejos azuis. Continuação à 

Lisboa. Jantar e acomodação. 

  

13/MAR/19   LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA  

Café da manhã. Visita panorâmica: O Mosteiro dos Jerônimos, a Torre de Belém, o 

Monumento aos Descobridores, as Praças do Comércio, do Rossio e do Marquês de 

Pombal, o Rio Tejo, etc. Visita Costa Lisboa: Saída para Estoril, realizando uma parada 

na zona mais interessante deste povoado, junto ao Cassino e seus jardins. Posteriormente, 

pela costa, chegaremos à Cascais, típica cidade de pescadores. Tempo livre para passear 

por suas ruas. Continuação pela serra até a bela Sintra, onde visitaremos o Palácio 

Nacional e tempo livre para conhecer a cidade. Retorno à Lisboa e restante dia libre. 

Acomodação. 

 
14/MAR/19  LISBOA/..../BELO HORIZONTE 

Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar no voo diurno com destino a 

Belo Horizonte, chegada prevista no fim do dia. 

 

    Fim de nossos serviços 

 

O PREÇO INCLUI: 

- Passagem aérea em classe econômica promocional; 

- Taxas de embarques 

- Hotéis de cat. Primeira (4*), com café da manhã; 

- 5 refeições durante o tour, menu turístico sem bebidas 

- Traslado de chegada e saída em Funchal e Lisboa; 

- Passeios mencionados, visitas panorâmicas 

- Entradas incluídas em:  

Porto> Passeio de barco e visita a Adega com degustação 

Coimbra: Visita a Biblioteca Joanina 

Sintra: Visita ao Palácio Nacional de Sintra 

- Seguro e assistência médica; 

 

 

O PREÇO NÃO INCLUI: 



- Extras de caráter pessoal: lavanderia, telefonema, refeições fora do grupo e bebidas 

- Refeições não mencionadas no roteiro como incluídas;  

- Despesa de documentação; 

- Passeios não incluídos no roteiro, ingressos etc. 

- Gorjetas aos garçons, guia e motorista 

 

O programa pode ser alterado sem prejuízo para o cliente. 

 

PREÇO POR PESSOA 

 

Em apto DUPLO.....................USD 4.980,00 

 

Suplemento para SINGLE.....   USD   680,00 

 

Forma de pagamento: 

Entrada de 40%, e saldo em 4 vezes sem juros  

 

Ou A vista, desconto de 4%. 

 

Preços e forma de pagamento sujeito a alteração sem prévio aviso. 

DIREÇÃO ESPIRITUAL 

                                                                                                                                    

PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA, CM –  

RUA JOSÉ CLETO, 320,APTO 304, BLOCO B -                                                                                                                                                

CEP. 31. 34260069- BAIRRO PALMARES - BELO HORIZONTE- MG -                                                                                                                                                                   

TEL. (031)34260069- 34269913- -TIM – 9522009- VIVO= 99309913 

 

 

PR SPECIAL VIAGENS  - Min.Tur: 26.086889.10.0001-5 
 Rua Iquiririm, 1.066  -  Butantã  – São Paulo – CEP 05586-001        

C.N.P.J: 27.178.967/0001-14 

TEL: 0055 0xx 11 3796-5988// 9 9559  0303               

e-mail: satiko@specialtur.com.br 


