
   
 

O Melhor de Portugal - 2022 
 

Saídas garantidas aos Sábados – Início em Lisboa  

Jun 17 – Jul 08 – Ago 19 – Set 09 – Out 07 

Requer:  
- Passaporte válido no mínimo 6 meses durante a viagem, com algumas páginas em branco 

- Vacinas contra Covid-19  e teste RT-PCR negativo, Seguro Schengen (incluso) 

- Nacionalidade Japonesa, Européia e demais estrangeiros, devem levar o RNE original válido ou  

  Validade Indeterminada, para apresentar nos aeroportos de retorno ao Brasil 

- Brasileiros não precisam de visto consular ou vacina contra febre amarela, confira sua 

   nacionalidade.  

Serviços incluídos:  
- Seguro-viagem emergencial com cobertura até US$ 75.000,00 e cobertura Covid de US$  

  20.000,00 até 85 anos. Seguro parcial para cancelamento de viagem em caso de emergência  

  familiar. Veja condições: www.gtaassist.com.br/condicoes-gerais/condicoes-gerais-gta.pdf 

- Traslados e passeios em ônibus turismo  

- 1 mala por pessoa + mochila. 

- Guia acompanhante falando português ou espanhol desde Lisboa 

- 5 noites de hospedagens nos hotéis previstos ou similares com café da manhã 

- 5 refeições mencionadas, sem bebidas 

- Serviço Assistência Telefônica 24 HORAS 

 Serviços não incluídos:   
- Passagens aéreas, taxas de aeroportos 

- Despesas de documentação: passaporte, vistos, vacinas, teste RT-PCR etc. 

- Despesas de caráter pessoal, como bebidas, refeições não mencionadas, excesso de bagagem 

- Passeios e serviços mencionados como sugestão ou opcional 

- Taxa resort se houver, deve ser pago localmente 

- Gorjetas a guias, motoristas, às camareiras e carregadores 

 - Demais  itens ou serviços não mencionados. 

Hotéis previstos ou similares: 
Devido aos cancelamentos de eventos, convenções ou festivais em 2020 e 2021, que foram 

adiados para 2022 sem datas definidas até o momento da criação de nossos programas, e os 

contratos com os hotéis que priorizam grandes eventos podem alterar as nossas reservas. 

Os hotéis utilizados nem sempre são centrais, devido regras de trânsito, como rodízio de veículos, 

proibição de circulação ou estacionamentos de ônibus nos centros.  
  

Parte terrestre - preços por pessoa em US$:  
Preços variam conforme a data, devido as temporadas e sazonalidades.  

Desconto de 20% para acompanhante no mesmo quarto. 
em quarto duplo  US$ 1.250,00 -  US$ 1.620,00 Em quarto individual 

Ao câmbio turismo do dia - Entrada a vista (pix) = 20%, 30% ou 40% conforme data de adesão.  

Saldo em 3x, 6x, 10x, até 12x no cartão Visa ou Mastercard.  

 

Vide contrato de aquisição em nosso site 

 

 

Programação: 8 dias - Tour ST 22618 

 

http://www.gtaassist.com.br/condicoes-gerais/condicoes-gerais-gta.pdf


DIA 1 - 6ªf. -  BRASIL – LISBOA 

Apresentação no aeroporto e cia. aérea de sua conveniência, para embarque com destino a 

Lisboa em voo direto ou com conexão em Madrid, Paris, Zurich, Londres...etc.  

Reembarcando após formalidades de imigração e alfândega. 

DIA 2 - Sáb. -  LISBOA 

Chegada a Lisboa, traslado para o hotel. Restante do dia livre. No final da tarde você encontrará 

com seu guia acompanhante na recepção do hotel.  

Jantar e acomodação no Hotel Eurostars Lisboa Parque ou similar 

DIA 3 – Dom. -  LISBOA - COSTA DE LISBOA (MP) 

Café da manhã. Saída com destino a Sintra, situada num parque natural, para passear pelas ruas 

da vila e visitar alguns dos seus palácios nos seus tempos livres. Seguimos para Cascais, refúgio de 

reis e nobres. Nos arredores de Cascais fica a Boca do Inferno, um belo local que lembra uma 

bela lenda. Regresse a Lisboa onde teremos um delicioso almoço típico. A tarde faremos uma 

visita panorâmica de Lisboa: Torre de Belém e los Jerónimos, Praça do Comércio, e os famosos 

bairros do Chiado, Bairro Alto, Baixa e Alfama, Ponte 25 de Abril, Ponte da Liberdade etc.   

Restante do dia livre. Acomodação. 

DIA 4 – 2ªf. -   LISBOA – ÓBIDOS – BATALHA - FÁTIMA (MP) 

Café da manhã. Partida para norte, pela estrada avistamos Óbidos, uma cidade a explorar com 

tranquilidade, a perder-se nas suas estreitas ruas de calçada portuguesa, nas suas tradicionais 

casas pintadas e no seu imponente castelo medieval. Continuamos o nosso passeio e a próxima 

paragem será no Mosteiro da Batalha, (entrada incluída) sem dúvida, um dos locais mais 

impressionantes de Portugal. Patrimônio Mundial da UNESCO, abriga o mais importante conjunto 

de vitrais medievais do país. Terminamos o dia em Fátima, mundialmente conhecida pelo seu 

santuário, local de peregrinação mariana desde o início do século XX.  

Traslado ao hotel, jantar e acomodação no Hotel Santa Maria Fatima ou similar. 

Dia 5 – 3ªf. -   FÁTIMA – COÍMBRA – AVEIRO - PORTO (MP) 

Café da manhã. Partida para Coimbra, conhecida internacionalmente pela sua Universidade, a 

mais antiga de Portugal e uma das mais antigas da Europa, iniciamos a visita com um guia local 

justamente na universidade, fundada no século XIII e incluída pela UNESCO na lista do Património 

Mundial, classificação que inclui também a Rua da Sofia e a parte alta da cidade. No complexo 

universitário, antigo palácio dos reis de Portugal, há muito para visitar: o Pátio de las Escuelas, a 

Sala dos Capelos, onde decorrem as cerimónias mais importantes, a Capela de São Miguel, com 

um imponente órgão barroco e a Biblioteca Joanina, com mais de 300.000 exemplares datados 

dos séculos XVI e XVIII, dispostos em lindas estantes decoradas com talha dourada. Além da 

Universidade, vale a pena visitar o Mosteiro de Santa Cruz, que abriga o túmulo do primeiro rei de 

Portugal, Alfonso Henríquez, e o Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, restaurado e resgatado das 

águas do rio que inundou ao longo dos séculos. Almoço. À tarde faremos uma parada em Aveiro, 

a cidade dos canais que descobriremos graças ao passeio que faremos nos famosos moliçeiros, 

barcos coloridos que nos lembram as gôndolas venezianas. O passeio permite-nos conhecer a 

história da vila e a importância da produção de sal, não podemos sair de Aveiro sem provar os 

famosos ovos moles, o doce típico da cidade.  

Chegada em Oporto, acomodação no Hotel Vila Gale Porto ou similar. 

Dia 6 – 4ªf. -   PORTO – GUIMARÃES - PORTO (MP) 

Café da manhã. Passeio panorâmico pelo Porto, uma cidade fascinante e movimentada que se 

tornou um dos destinos turísticos mais procurados da Europa nos últimos anos. Possui uma extensa 

história, uma grande variedade de atrativos turísticos, uma vida noturna agitada e um comércio 

que alia tradição às novas tendências. Vamos visitar os seus bairros, começamos pela parte alta, 

visitando a Catedral onde conheceremos a origem da cidade e teremos uma vista extraordinária 

do intrincado urbanismo do Porto, também na parte alta da cidade, há dois outros ícones: a torre 

dos Clérigos e a estação ferroviária de São Bento, um exemplo soberbo da típica decoração em 

azulejos tão representativa de Portugal, mas sobretudo da cidade que hoje conhecemos. Nas 

margens do rio Douro encontramos o bairro mais antigo da capital, o de Ribeira. Um labirinto de 

vielas calcetadas, casas com fachadas coloridas voltadas para o rio, são outro símbolo da cidade 

juntamente com a Ponte Luís I, obra magistral do século XIX construída em ferro que liga o Porto 

ao bairro de Gaia (bairro das adegas) vamos aprender sobre o processo de produção de vinho 

do Porto e visitar uma delas. Tempo livre. Partida para Guimarães, local onde nasceu Portugal. A 

sua longa história reflete-se na variedade de monumentos e edifícios que vamos visitar. Passeio 

panorâmico com guia local pelo charmoso centro de Guimarães, com seus prédios góticos, casas 

tradicionais e suas deliciosas praças, são cercados pelo Castelo, que defendia a antiga cidade 

dos ataques de árabes e normandos, e o Palácio dos Duques de Bragança Guimarães. Após a 



visita, regressamos ao Porto. A noite faremos um pequeno passeio ao longo da margem do rio. 

Jantar em um dos lugares mais típicos da cidade no bairro de Gaia, enquanto jantamos, assistimos 

a um tradicional espetáculo de fado. Após o show e jantar, retorno ao hotel e acomodação. 

Dia 7 – 5ªf. -   PORTO - ...  BRASIL 

Café da manhã. Liberação dos aptos até as 11h00. Em horário conveniente traslado ao aeroporto 

para embarque de retorno ao Brasil ou para outra cidade de sua preferência. 

DIA 8 - 6ªf. -   BRASIL 

Chegada. Liberação após formalidades de imigração e alfandega. 

 

NOTA: A viagem poderá ser adiada caso as fronteiras venham a fechar devido ao Corona vírus 

ou por outros motivos que inviabilizem a viagem. Conforme especificado em nosso contrato, 

passeios podem não ser na ordem descrita e podem ser substituídos devido a imprevistos alheio 

ao nosso controle, em função do clima, greves, folgas, reformas, congestionamentos etc.   

Programação, valores, encargos e informações vigentes em abril 2022, sujeitos a atualizações. 

 

Leia as condições gerais de adesão e contrato em nosso site:  www.tabitours.com.br   

  

  Para reservas e informações: consulte seu agente de viagem. 

 

 

 
  

 

Solicite cotações de passagens aéreas, carros, hotéis...               www.tabitours.com.br 
 

Porto (+3 horas)   –   Inverno    –    Primavera    –   Verão    -     Outono   

Média Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago  Set Out Nov  Dez 

Máxima 14°C 15°C 17°C 18°C 20°C 23°C 25°C 25°C 24°C 21°C 17°C 14°C 

Mínima 6°C 6°C 8°C 9°C 12°C 14°C 16°C 16°C 14°C 12°C 9°C 7°C 

 

http://www.tabitours.com.br/
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=1
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=32
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=61
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=92
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=122
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=153
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=183
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=214
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=245
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=275
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=306
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=336

