PORTUGAL ENOGASTRONÔMICO
03 VISITAS À VINÍCULAS COM DEGUSTAÇÃO, 01 JANTAR COM SHOW
DE FADO E 01 ALMOÇO ENOGASTRONÔMICO INCLUIDOS
Saída 25 de Abril | 07 noites
Grupo com guia local que fale português

SAÍDA 28 DE AGOSTO 2019

VISITANDO: PORTO, VALE DO DOURO, SANGALHOS, SERRA DO BUÇACO,
COIMBRA, ÓBIDOS, SINTRA, ÉVORA E LISBOA
DESTAQUES INCLUÍDOS NESTE PROGRAMA
✓ 1 visita e degustação em uma Cave do vinho do Porto
✓ 1 visita e degustação em uma vinícola na Bairrada
✓ 1 visita e degustação de vinho, queijo e azeitonas em uma vinícola em Évora
✓ 1 almoço enogastronômico e visita em uma Quinta no Douro
✓ 1 jantar em restaurante local com espetáculo de fado

DIA A DIA
25 de abril de 2020 – Sábado
BRASIL – PORTO, PORTUGAL
Apresentação nos aeroportos internacionais do Rio de Janeiro e São Paulo para
embarque com destino a Lisboa.
26 de abril de 2020 – Domingo
PORTO, PORTUGAL
Chegada, encontro com guia em português e traslado ao hotel. Hospedagem no Porto.
27 de abril de 2020 – Segunda-feira
PORTO, PORTUGAL
Café da manhã no hotel. A cidade do Porto é rica em tesouros bem preservados,
incluindo monumentos góticos, barrocos e neoclássicos, como a Catedral. A Torre dos
Clérigos e a área da Ribeira (Patrimônio Mundial da UNESCO). Apesar da forte
preservação de monumentos antigos e de ser uma cidade tradicional, o Porto destacase também por ter edifícios ultramodernos, muito admirados por arquitetos
internacionais: a Casa da Música, a Fundação de Serralves, entre muitos outros.
Sairemos para nossa visita da cidade e visita de uma Adega de vinho do Porto (passeio
incluído) com uma vista soberba sobre a antiga Ribeira. Retorno ao hotel.
Hospedagem no Porto.

28 de abril de 2020 – Terça-feira
PORTO – VALE DO DOURO, PORTUGAL (96KM)
Café da manhã no hotel. Pela manhã saída em direção ao Vale Douro. A fenomenal
região do Douro, foi a primeira região vinícola demarcada do mundo (1756) e onde é
produzido o famoso vinho do Porto. Poderemos aprender mais sobre a produção dos
vinhos, enquanto apreciamos a bela paisagem, Patrimônio Mundial da UNESCO desde
2001.O passeio pelo Vale Douro é ideal para conhecer a cultura do vinho na região do
Vale do Douro, a cultura do povo e a grande beleza natural do rio e do vale do rio
Douro, sem dúvida um dos mais belos da Europa (passeio incluído). Hospedagem no
Vale do Douro.

29 de abril de 2020 – Quarta-feira
VALE DO DOURO – SANGALHOS (170KM) – BUÇACO (23KM) – COIMBRA
(28KM), PORTUGAL
Café da manhã no hotel. Pela manhã seguiremos em direção da Bairrada, que usufrui
de chuvas abundantes e temperaturas amenas que ajudam a produzir uvas com
elevada acidez e baixo teor alcoólico, ideais para a produção de vinhos espumantes.
Visitaremos uma adega com degustação de vinhos. Em seguida, iremos em direção à
grande e majestosa floresta da Serra do Buçaco, um genuíno jardim botânico com 700
espécies, protegido por uma Bula Papal emitida no século XVII. (passeio incluído).
Após visita seguiremos para Coimbra. Hospedagem em Coimbra.

30 de abril de 2020 – Quinta-feira
COIMBRA – ÓBIDOS (138KM) – LISBOA (85KM), PORTUGAL
Café da manhã no hotel. Coimbra, a cidade dos estudantes, assim chamada por sediar
uma das primeiras universidades da Europa e a mais importante do país. Passearemos
na parte mais antiga da Coimbra, feita de ruas estreitas que levam ao topo da colina.
Em seguida partiremos para Óbidos. Viajaremos no tempo nesta cidade medieval
murada e admiraremos suas igrejas góticas e as ruas estreitas e sinuosas em pedra.
(passeio incluído) Continuaremos até Lisboa. Hospedagem em Lisboa.

01 de maio de 2020 – Sexta-feira
LISBOA – SINTRA (30KM) – LISBOA, PORTUGAL
Café da manhã no hotel. Em uma cidade que foi influenciada por muitas culturas
distantes ao longo do tempo, ainda há uma sensação de aldeia em cada bairro histórico
de Lisboa. Passearemos pela zona Pombalina e nas ruas da Baixa que se abrem para o
Rio Tejo na Praça do Comércio. Seguiremos o rio para descobrirmos algumas das mais
belas partes da cidade: a área monumental de Belém, com seus monumentos,
Patrimônio Mundial da UNESCO, o distrito medieval de Alfama e os mais recentes
espaços de lazer contemporâneos, como o Parque da Nações. Depois seguiremos para
Sintra, uma bonita vila declarada Patrimônio Mundial da UNESCO. Descobriremos os
encantos e a história de Sintra, exploraremos o centro histórico e provaremos as
delícias locais: os travesseiros e as queijadas. À noite jantar em um restaurante
tradicional enquanto desfrutaremos de um espetáculo de fado (passeio incluído.)
Retorno ao hotel. Hospedagem em Lisboa.

02 de maio de 2020 – Sábado
LISBOA – ÉVORA (133KM) – LISBOA, PORTUGAL
Café da manhã no hotel. Pela manhã saída para Évora, situada no meio das belas
planícies do Alentejo. Esta cidade murada foi declarada Patrimônio Mundial da UNESCO.
Visitaremos o Templo Romano, datado do século XIX e a misteriosa Capela dos Ossos,
com seus pilares e paredes cobertos por ossos, do século XVII. Visitaremos uma adega
com degustação de vinho, queijo e azeitona. Retorno a Lisboa. Hospedagem em Lisboa.
03 de maio de 2020 – Domingo
LISBOA, PORTUGAL - BRASIL
Café da manhã no hotel. Em horário oportuno saída para aeroporto para embarque
com destino ao Brasil.

VALOR DA PARTE TERRESTRE
Valor do programa por pessoa em apartamento duplo: € 2.090,00
Entrada de € 490,00 + taxa
10 parcelas mensais: € 160,00
TAXAS
Taxa remessa para pagamentos ao exterior: € 78,00
SUPLEMENTO
Suplemento viajando individual: € 825,00
VOOS E CIA AÉREA PREVISTOS: Sujeitos à alteração
Cia Aérea: TAP
Taxa de Emissão: US$ 100,00
Consulte o valor da tarifa aérea com
seu vendedor
Saída do Rio de Janeiro

TP 070

25/04

Rio de Janeiro/São Paulo

21:10

10:55 + 1

TP 1936

26/04

Lisboa/Porto

12:00

12:55

TP 075

03/05

Lisboa/Rio de Janeiro

23:30

05:25 + 1

Saída de São Paulo

TP 080

25/04

São Paulo/Porto

TP 089

03/05

Lisboa/São Paulo

21:15
11:40

11:15 +1
17:55

O PROGRAMA INCLUI
• Traslados de chegada e saída para os voos sugeridos pela Transeuropa
passageiro esteja viajando em voos diferentes do grupo os traslados serão de sua responsabilidade) ;
• 02 noites de hotel no Porto com café da manhã em apartamento duplo;
• 01 noite de hotel no Douro com café da manhã em apartamento duplo;
• 01 noite de hotel em Coimbra com café da manhã em apartamento duplo;
• 03 noites de hotel em Lisboa com café da manhã em apartamento duplo;
• 1 passeio no Porto com visita à Adega de vinho do Porto;
• 1 passeio no Douro com almoço em um vinhedo local e degustação;
• 1 passeio à Sangalhos com visita à adega e degustação e à Serra do Buçaco
• 1 passeio em Coimbra e Óbidos;
• 1 passeio à Sintra e em Lisboa com jantar com espetáculo de Fado;
• 1 passeio à Évora com visita à adega e degustação;

(caso o

• Kit de viagem Transeuropa;
• Serviço de maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
• Acompanhamento de guia em língua portuguesa a partir do Porto.
NÃO ESTÃO INCLUÍDOS
• Refeições não mencionadas no programa;
• Bebidas durante as refeições incluídas no programa;
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas sempre que
necessária;
• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenires, lavanderia, gorjetas
etc.;
• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de voos e ferries,
doença, acidentes, bloqueios de estradas, intempéries etc.;
• Taxas e impostos hoteleiros locais;
• Vistos e taxas referentes;
• Seguro de viagem e de cancelamento de viagem;
• Qualquer item não mencionado como incluso.
HOTÉIS PREVISTOS

sujeitos à alteração por similares da mesma categoria

Porto

Hotel Vila Gale Porto

Av. Fernão Magalhães 7, Bonfim, 4300-190
Porto, Portugal –

Douro

Hotel Régua Douro

Largo Da Estação Da Cp, 5050-237 Peso da
Régua, Portugal –

Coimbra

Hotel Vila Gale Coimbra

Rua Abel Dias Urbano, 20, 3000-001 Coimbra,
Portugal

Lisboa

Hotel Mundial

Praça Martim Moniz 2, Santa Maria Maior, 1100341 Lisboa, Portugal

TEMPERATURA
Portugal

Mín: 13°C e Máx: 23°C

FORMA DE PAGAMENTO:
Parte Terrestre
Entrada de € 490,00 + taxa e o saldo em 10 parcelas mensais de € 160,00 sem juros nos cartões
VISA/MASTER (sujeito à aprovação).
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
É necessário para brasileiros: passaporte com validade mínima de 06 meses, nenhuma vacina é exigida
neste roteiro porem recomendamos o certificado internacional de vacina para febre amarela e seguro de
viagem. Para passaportes estrangeiros favor consultarem seus consulados para informação da
necessidade de visto.
SEGURO DE VIAGEM E DE CANCELAMENTO DE VIAGEM
Sugerimos que no ato da contratação do programa/viagem, seja adquirido o seguro viagem obrigatório
que já consta o seguro de cancelamento de viagem (verifique a apólice). Importante ressaltar que o
seguro de cancelamento só poderá ser acionado quando a aquisição do mesmo se der no ato da compra
do pacote de viagem. Consulte o seu agente de viagem.

IMPORTANTE
Buscando o melhor para o nosso cliente nossos roteiros continuam sendo oferecidos com a parte aérea
e terrestre, mas para apresentar nossos programas com maior transparência estamos desvinculando os
valores de parte aérea e parte terrestre. Desta forma damos oportunidade aos nossos clientes de
utilizarem nossas sugestões, embarcarem em outra Cia aérea de sua escolha ou utilizar seu programa
de milhagem.
VOOS INTERNOS DOMÉSTICOS OU INTERNACIONAIS / BAGAGENS
A regra de bagagem despachada para esta viagem é de uma mala de até 23kg por passageiro,
independente da regra da Cia aérea e da classe comprada pelo passageiro. Passageiros com excesso de
bagagem devem se responsabilizar pela sua bagagem extra. Na hipótese de excesso de bagagem, ter
de pagar as sobretaxas devidas e cobradas pelas empresas contratadas. Obs: Alguns programas podem
ter incluídos no seu preço voos internos emitidos localmente junto ao prestador de serviço do exterior,
sendo assim estes bilhetes têm como regra a franquia de bagagem local que é de no máximo 20 kg por
passageiro, o excesso, poderá ser cobrado separadamente pela Cia Aérea no momento do embarque.
ACOMODAÇÕES
Os hotéis, normalmente não possuem quartos triplos ou quádruplos, sendo que quando solicitado e
aceito pelos passageiros para estes poderão ser designados aptos com duas camas de casal
exclusivamente ou quando disponíveis pelo hotel camas extras, ou sofá-cama e até mesmo cama de
armar, com natural redução do espaço individual de circulação.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
• Reservamo-nos o direito de modificar e/ou cancelar a programação por motivos alheios a nossa
vontade.
• Este é mais um roteiro da linha econômica Transeuropa e, portanto, sujeito a hotéis categoria 3 e 4
estrelas.
• O guia em língua portuguesa estará aguardando o grupo no aeroporto do Porto e o acompanhará
durante toda a viagem.
• Aconselhamos a aquisição do seguro de saúde viagem obrigatório, para sua tranquilidade. Consulte
com seu agente de viagem o seguro que melhor atenda às suas necessidades.
• Os preços são apresentados em dólar ou euro e serão convertidos para reais ao câmbio do dia do
pagamento.
• Os hotéis, Cia Aérea, voos previstos e passeios podem sofrer alterações por outros de categoria
similar por motivo de força maior.
• Lugares limitados, os programas estão sujeitos a lotação sem aviso prévio.
• Não serão efetuadas reservas sem pagamento.

