São João em Portugal

15 DIAS

Porto, Lisboa e Algarve
Saída: 16 de Junho de 2018
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SALVADOR/PORTO: Apresentação no aeroporto para embarque com destino a:
PORTO: Chegada, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem.
PORTO: Café da manhã e saída para visita panorâmica da cidade conhecendo os principais pontos de interesse turístico, tarde livre.
PORTO: Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, sugerimos visita de dia inteiro a Santiago de Compostela.
PORTO/LISBOA: Café da manhã e saída em direção a Lisboa, chegada e hospedagem. A tarde visita a cidade conhecendo: Praça Marques
de Pombal, Rossio, Monumento ao Descobrimento, Torre de Belem, etc.
LISBOA/ÉVORA: Café da manhã e saída para realização do tour à Évora. Neste tour, partiremos à descoberta da encantadora cidade de
Évora que se ergue no meio das belas planícies alentejanas e está protegida por muralhas de origem mourisca e medieval. Em 1986, foi
classificada como Patrimônio Mundial pela UNESCO pela sua vasta oferta cultural, pela sua beleza arquitetônica e pela riqueza da sua
história e tradições. Os pontos de interesse que iremos visitar em Évora são os seguintes: o Templo Romano, a Catedral Romano-Gótica, a
Igreja de São Francisco, a Capela dos Ossos e a Universidade. Após a pausa para almoço, seguiremos para a pacata cidade de Reguengos de
Monsaraz, onde visitaremos as caves da Herdade do Esporão, local onde se produzem vinhos de mesa de grande qualidade. Regresso para
o hotel, hospedagem.
LISBOA/ALCOBAÇA/OBIDOS/NAZARE/FATIMA/LISBOA: Café da manhã e saída para visita de dia inteiro a Fatima com almoço incluído.
LISBOA: Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais.
LISBOA/ALBUFEIRA: Café da manhã e realização do traslado à Estação Oriente para o embarque no trem com destino à Albufeira.
Chegada, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem e noite livre.
ALBUFEIRA/ALGARVE ORIENTAL: Café da manhã e saída para explorar o Algarve oriental, uma das regiões mais maravilhosas de Portugal,
nessa excursão abrangente de um dia inteiro. A excursão começa na pequena cidade de Almancil, onde você vai descobrir a Igreja de São
Lourenço. Você vai se lembrar por muito tempo dessa bela obra da arquitetura: os azulejos azuis e brancos do século XVIII em seu interior
constituem uma vista incomparável em termos arquiteturais de igrejas. Depois, siga em frente para a romântica cidade de Faro. A capital
do Algarve é a cidade mais ao sul de Portugal, assentando-se na costa do mar que se abre para o Atlântico, a oeste. Uma vez que estiver lá,
você vai conhecer a parte histórica da cidade. Você também conhecerá Olhão, uma cidade construída sob a influência árabe durante o
tempo em que os árabes habitaram a península Ibérica. Desfrute de um passeio através dos mercados coloridos à beira-mar. Lá você vai
experimentar o prazer aconchegante de assistir aos autênticos camponeses vendendo seus produtos, que eles provavelmente passaram
meses de trabalho árduo para obtê-los. Depois, continue caminhando ao longo do mar com seu cheiro salgado e sua brisa costeira
enquanto se dirige para Tavira. Vamos desfrutar de uma pausa para o almoço antes de começar a explorar os monumentos da cidade: o
que resta da antiga casta, a Igreja de Santa Maria e muitos outros edifícios históricos que povoam a área. A viagem de volta nos levará
através de Santa Luzia, uma pequena aldeia pesqueira, famosa pela proeza dos pescadores locais na captura de caranguejos. Não perca a
chance de prová-los, caso se depare com caranguejo fresco em algum cardápio. JANTAR e Hospedagem.
ALBUFEIRA: Café da manhã e dia livre para atividades pessoais. JANTAR no hotel.
ALBUFEIRA/SILVES E MONCHIQUE: Café da manhã e saída para a primeira parte do nosso tour pela cidade fortificada de Silves, cujo
desenvolvimento se acentuou na altura em que estava sob o domínio árabe, tornando-se na capital moura. Os pontos de grande interesse
nesta visita são: o Castelo, que também foi fortaleza cristã e cadeia, com vistas soberbas sobre a cidade; a ponte romana e a antiga
Catedral, construída no séc. XIII. A segunda parte incidirá nas Caldas de Monchique, uma pequena estância termal localizada nas vertentes
da serra e no parque da Mina, uma antiga quinta onde poderemos viajar no tempo e aprender sobre os usos e costumes populares locais.
Terminaremos com a passagem pela Fóia, o ponto mais alto do Algarve, situado na serra de Monchique, a 902 metros de altitude. Retorno
ao hotel, JANTAR e hospedagem.
ALBUFEIRA/LAGOS E SAGRES: Café da manhã e saída para realização do tour à Lagos e Sagres: Começamos a nossa visita com a bela e
movimentada cidade de Lagos, cujas atividades se centram na pesca e no turismo. Em seguida, iremos ver o promontório conhecido por
Ponta da Piedade, que protege a baía de Lagos, com as suas maravilhosas formações rochosas e grutas, esculpidas pela Mãe Natureza, e
rodeadas pelas suas águas tranquilas e transparentes. Para terminar, visitaremos a pequena vila de Sagres, onde o Infante D. Henrique
construiu uma fortaleza e uma escola de navegação, e o Cabo de S. Vicente, situado no extremo sudoeste de Portugal Continental e parte
integrante do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Retorno ao hotel JANTAR e hospedagem.
ALBUFEIRA/LISBOA: Café da manhã e tempo livre até o horário do traslado à estação de trem para embarque com destino à Lisboa.
Chegada, assistência de traslado até o hotel. Hospedagem e restante do dia livre.
LISBOA/SALVADOR: Café da manhã e tempo livre até o horário do traslado ao aeroporto para embarque no vôo TAP (direto) com destino
à Salvador. Chegada em fim dos nossos serviços.

Preço por pessoa:
PARTE AEREA (TAP): USD 878,00 + Taxas de embarque USD 310,00 (Entrada USD 121,00 E saldo em 10X nos cartões de credito)
PARTE TERRESTRE POR PESSOA: Em apartamento DUPLO: € 2.223,00 – Supl. SGL: € 840,00
FORMA DE PAGAMENTO DA PARTE TERRESTRE: 20% de entrada (cheque ou depósito bancário) + Saldo em até 9 X sem juros no
cheque OU em até 6 X sem juros nos cartões de crédito emitidos no Brasil.
Incluímos: Hotéis de categoria PRIMEIRA com café da manhã. Ônibus de Porto a Lisboa + Trem de Lisboa ao Algarve + visitas
mencionadas + Seguro de viagem + Guia acompanhante do Brasil desde que o grupo tenha um mínimo de 20 participantes.
Informações e reservas:

