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Portugal & Santiago de Compostela 
11 Dias / 09 Noites 

Saída: Datas predeterminadas. 

29 anos de experiência e qualidade! 

Uma completa imersão pela nossa Terra Mae. Situado no extremo da Península Ibérica, Portugal é um destino muito 
procurado por brasileiros interessados tanto para o turismo, quanto para o trabalho. Seu povo é extremamente ligado 
ao mar, que faz parte de seu passado e de sua origem. Um Tour muito completo e detalhado. Na Espanha, se por um 
lado a imagem estereotipada de toureiros e dançarinas de flamenco sobrevive e encanta na Andaluzia, a Espanha de 

hoje mira o futuro com um profundo respeito pelas tradições regionais. Madri é o coração da Espanha. Centro 
intelectual e político de um vasto império, pilar da fé católica e foco das artes sob monarcas das mais diferentes 

tendências. 
 

1º Dia – Brasil / Lisboa (Portugal) 
Apresentação no aeroporto com destino a Lisboa. 
 

2º Dia – Lisboa 
Chegada a Lisboa, a belíssima capital de Portugal. Lisboa é, simultaneamente, a capital e a maior cidade de Portugal. 
Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de Lisboa até o hotel INCLUSO. Acomodação e hospedagem no hotel por 03 
noites. Noite livre.  
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no hotel. 
 

3º Dia – Lisboa 
Café da manhã AMERICANO no Tour Classic e BUFÊ no Tour Premium. Saída para visita panorâmica de meio dia por 
Lisboa, conhecendo os principais pontos turísticos da cidade: o Bairro Baixo, a Praça do Marquês do Pombal, o Parque 
Eduardo VII, a Praça do Rossio, o Bairro da Alfama com suas ruas estreitas, o Monumento aos Descobridores, a Torre 

de Belém. Passaremos pelo Mosteiro dos Jerônimos e visitaremos o Museu dos Coches (ENTRADA INCLUSA) para 

vermos a maior coleção do mundo de carros e carruagens antigas. Após a visita ao Museu, faremos uma parada 
“estratégica” na Fábrica de Pastéis de Belém, que fica ao lado do Museu dos Coches, onde degustaremos (INCLUSO) 
um delicioso pastel de Belém com uma “bica” (em bom português; “cafezinho expresso”). O passeio termina no hotel. 
Tarde livre. À noite, JANTAR INCLUSO no hotel onde degustaremos um delicioso prato local de Bacalhau, no Tour 
Premium. Hospedagem. 
NOTA IMPORTANTE: Se o dia da visita acontecer em uma segunda-feira, esta visita será feita no 4º dia e a visita 

para a Estoril, Cascais e Sintra no 3º dia. 
 

4º Dia – Lisboa / Estoril / Cascais / Sintra/ Lisboa 

Após o café da manhã AMERICANO no Tour Classic e BUFÊ no Tour Premium, saída para passeio panorâmico de dia 
inteiro por Estoril, Cascais e Sintra. Veremos a desembocadura do Rio Tejo e continuaremos até Estoril, um luxuoso 
núcleo residencial e cosmopolita, com destaque para seu cassino e os charmosos jardins. Prosseguiremos até Cascais, 
com tempo livre para apreciarmos o mar e uma bela vista da fortaleza que protege a cidade. Visita a Sintra, cidade que 
encantou reis e inspirou poetas. Tempo livre para almoço (NÃO INCLUSO). Regresso ao hotel em Lisboa ao fim do 
passeio e noite livre. Hospedagem. 
 

5º Dia – Lisboa / Óbidos / Batalha / Fátima 
Café da manhã AMERICANO no Tour Classic e BUFÊ no Tour Premium e saída com destino a Fátima. Durante o 
percurso faremos uma parada em Óbidos, pequeno povoado muito pitoresco, com suas ruas brancas, seu castelo e 
pequenas lojas. Finalizada a visita a Óbidos, continuaremos com destino a cidade de Batalha, imenso mosteiro que 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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comemora a batalha que deu a Independência de Portugal em relação ao Reino de Castela. Visita ao Mosteiro de 
Batalha com ENTRADA INCLUSA. Saída com destino a Fátima. Chegada em Fátima. JANTAR INCLUSO no hotel no Tour 

Premium. Noite livre. Hospedagem por 01 noite. 
 

6º Dia – Fátima / Coimbra / Aveiro / Braga 
Após café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour Premium, saída para a cidade de Braga. Durante a 
viagem, passaremos por Coimbra para visitarmos a Biblioteca da antiga Universidade (ENTRADA INCLUSA). A 
instituição portuguesa de ensino superior foi fundada em 1290 pelo Rei Dionísio (Dinis), o Lavrador, apenas um século 

depois da fundação da nação portuguesa. Esta é a Universidade mais antiga de Portugal e a mais conhecida fora de 
suas fronteiras. Continuaremos a nossa viagem passando por Aveiro, cidade famosa por seus canais e pelo delicioso 
doce regional “ovos - moles“. Finalmente chegaremos à cidade de Braga. Acomodação e hospedagem no hotel por 01 
noite. Noite livre. 
 

7º Dia – Braga / Viana do Castelo / Santiago de Compostela  
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour Premium e saída para visita panorâmica por Braga, onde 
subiremos ao Santuário do Bom Jesus no funicular mais antigo da Europa, com funcionamento à base de motor à água! 
O santuário é belíssimo. As flores e os azulejos que adornam a escadaria também são de uma grande beleza. 
Almoçaremos em um tradicional Restaurante do Minho onde a comida é deliciosa e farta (ALMOÇO INCLUSO). 

Finalizada a visita, continuaremos com destino a Santiago de Compostela com breve parada na famosa Viana do 
Castelo, que conta com uma fortaleza e um importante porto de pescadores. Chegada em Santiago de Compostela 
(Espanha). Acomodação e hospedagem no hotel por 01 noite. Noite livre. 
 

8º Dia – Santiago de Compostela / Guimarães / Porto 
Após o café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour Premium, saída para caminharmos por uma das 
cidades com mais história da Europa. Desde a Idade Média, Santiago de Compostela é a parada final de todos os 
peregrinos que visitam o túmulo de São Tiago. Visita à famosa Praça do Obradoiro, com entrada em sua Catedral. 
Finalizada a visita continuação com destino ao Porto com parada na cidade de Guimarães, a primeira capital de 
Portugal, onde faremos uma visita panorâmica ao Palácio dos Duques de Bragança (ENTRADA INCLUSA). Chegada ao 

Porto. Acomodação e hospedagem no hotel por 03 noites. Noite livre. 
 

9º Dia – Porto 
Após o café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour Premium, visita panorâmica à cidade do Porto. 

Esta cidade é a segunda cidade mais importante do país, seu centro é patrimônio da humanidade. Passaremos pela 
Ribeira, pelo Castelo do Queijo e pela Praça da Liberdade, onde se encontra a estátua de Dom Pedro IV de Portugal 

(Dom Pedro I do Brasil). À tarde e noite serão livres para continuar descobrindo esta bela cidade e para fazer compras 
no seu variado comércio. Hospedagem. 
 

10º Dia – Porto / Peso da Régua / Porto 
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour Premium. Saída para visitar Peso da Régua, indo pelo 

Vale do Rio d’Ouro. Seguiremos viagem por belas e charmosas paisagens até Pinhão e Peso da Régua, conhecida por 

ladeiras e vales repletos de vinhedos. Em Peso da Régua, encontra-se a sede do Instituto do Vinho do Porto, 

organização fundada em 1932 e que se encarrega de controlar a qualidade da produção dos vinhos da região. 

Visitaremos uma adega no Vale do Rio d'Ouro, onde será explicado como são produzidos os famosos vinhos do Porto 

(ENTRADA INCLUSA). Finalizada a visita retornaremos à Porto. Noite livre. Hospedagem. 
 

11º Dia – Porto / Brasil 
Após o café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour Premium, traslado SEM ASSISTENTE do hotel até 

o aeroporto de Porto INCLUSO.  
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como há 

muitos voos e conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não permaneça na cidade, 
neste dia, até que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente 
todas as informações aos passageiros sobre o traslado de saída. 
 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Cidade Noites Hotel Categoria 

1 

Lisboa 03 Roma, Holiday Inn Lisboa* 
Turística / Turística 

Superior* 

Fátima 01 São José Turística 

Braga 01 Ibis Braga  Turística 

Santiago de 

Compostela 
01 

Exe Area Central, Congreso, Gelmirez*, Hesperia 

Peregrino* 
Turística / Primeira* 

Porto 03 
AC Porto, HF Tuela Porto, Quality Inn Praça da 

Batalha, Villa Galé Porto, Ibis Porto Gaia*, 
Holiday Inn Porto Gaia**, Novotel Porto Gaia**, 

Turística/ Turística 
superior*/ 
Primeira** 
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Mercure Porto Gaia** 
(Nota importante: os últimos 04 hotéis ficam 

localizadosna cidade de Gaia de 5km a 8km da cidade de 

Porto). 

2 

Lisboa 03 
Mundial, Turim Alameda, Tryp Lisboa Oriente, 

Olissipo Oriente 
Primeira  

Fátima 01 Santa Maria Primeira 

Braga 01 Mercure Braga Centro*, Meliá Braga & SPA*  Primeira  

Santiago de 
Compostela 

01 
NH Collection Santiago, AC Palacio del Carmen, 
Eurostars Araguaney, Gran Hotel Los Abetos, 

Eurostars Gran Santiago 

Primeira / Primeira 
superior* 

Porto 03 
Crowne Plaza (Ex - Tiara Atlantic Porto)*, Porto 

Palácio Congress & SPA*, Bessa Boavista, 

Eurostars Porto Douro, Eurostars Heroismo 

Primeira/ Primeira 
superior* 

 

 

PARTE TERRESTRE  
EUR = Euro / R$ = Real 

Opção Saídas 

Em EUR Em R$ 
Por pessoa  Por pessoa 

Quarto 
Duplo 

Quarto  
Triplo 

Quarto 
Individual 

Quarto 
Duplo 

Quarto  
Triplo 

Quarto 
Individual 

1 

10 e 21 Abr’20 1.365 1.335 1.835 6.621 6.475 8.900 

10, 24 Maio 20 e 
07 Jun’20 

1.490 1.470 2.040 7.227 7.130 9.894 

26 Jun’20, 
05, 19 Jul’20 

02, 09, 23 Ago’20 
27 Set’19 

04 e 11 Out’20 

1.520 1.500 2.070 7.372 7.275 10.040 

13 Set’20 1.620 1.600 2.270 7.857 7.760 13.435 

11 e 20 Abr’21 1.490 1.470 2.040 7.227 7.130 9.894 

2 

10 e 21 Abr’20 1.820 1.800 2.480 8.827 8.730 12.028 

10, 24 Mai’20 
07 Jun’20 

1.765 1.735 2.365 8.561 8.415 11.471 

28 Jun’20 1.890 1.870 2.640 9.167 9.070 12.804 

05, 19 Jul’20 
02, 09 e 23 Ago’20 

13 e 27 Set’20 

1.765 1.735 2.365 8.561 8.415 11.471 

04 Out’20 2.050 2.030 2.940 9.943 9.846 14.259 

11 Out’20 1.780 1.760 2.370 8.633 8.563 11.495 

11 e 20 Abr’21 1.820 1.800 2.480 8.827 8.730 12.028 
À incluir imposto. Consulte-nos. 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração 
sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Reais, considerando o câmbio de EUR 1 = 4,85 da 
data de 21/11/2019 e estão sujeitos à variação cambial. 
 

O que inclui: 
- 09 (nove) noites de hospedagem em acomodação standard com café da manhã; 
- 01 (uma) refeição: 01 (um) almoço no Minho para opção 01; 

- Degustação de um delicioso pastel de Belém com uma “bica” (cafezinho expresso) em Lisboa para opção 01; 
- 03 refeições: 01 jantar em Lisboa com Bacalhau, 01 jantar em Fátima e 01 almoço no Minho; 
- Degustação de um delicioso pastel de Belém com uma “bica” (cafezinho expresso) em Lisboa; 
- Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado; 
- Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando Português ou Espanhol; 
- Ingresso no Museu dos Coches; 
- Ingresso na Biblioteca da Antiga Universidade de Coimbra; 

- Visita a uma adega de Vinho do Porto no Vale do Rio d`Ouro; 
- Visita ao Palácio dos Duques de Bragança em Guimarães; 

- Visita ao Mosteiro de Batalha; 
- Visita ao Alcázar em Segóvia; 
- Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa. 
- Gorjetas a maleteiros nos hotéis (01 mala por pessoa); 
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- Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa; 
- Traslados Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE. 
 

O que não inclui: 
- Passagem aérea internacional; 

- Passaportes e vistos consulares; 
- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 
- Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas como incluídas); 
- Seguro Viagem; 
- Passeios opcionais e/ou sugeridos; 
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
- O que não estiver especificado como incluído. 
 

Informações Gerais: 
Formas de Pagamento 
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser feito 
em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia; 

· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de US$ 300. 

· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 
Visa ou Dinners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  
 

* Entrada de 30% (trinta por cento) à vista em depósito. 
Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista. 
 

Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito  
Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
 

· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia; 
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais 

considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do Contrato de 
Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator. 

· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o contrato de intermediação de serviços 
turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.  
 

Dados bancários 
Banco Itaú - Ag 0399 / Cc 36 538 -6 

Banco do Brasil - Ag 4328-1 / Cc 690862-4 
CNPJ -64.521.354/0001-64  
Raidho Turismo Viagens Ltda 
 

Observações Importantes 
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países 
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  
- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 

- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração 

dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 
- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a 
apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site da 
Polícia Federal; 

- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário; 
- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais; 
- Franquia de bagagem para voo interno: uma peça de até 20 Kg + bagagem de mão de até 5 Kg por pessoa; 
- Acomodação em Triplo: apartamento duplo + cama extra, cama dobrável ou sofá-cama; 
- Este programa é um tour regular, ou seja, uma viagem em grupo com acompanhamento de um guia local e com 
datas predeterminadas que não permite qualquer alteração em seu itinerário. Apenas podem ser incluídas noites extras 

antes ou depois do tour. Note que, devido ao número de passageiros, o volume de bagagem permitido durante a 
viagem é reduzido a uma mala por passageiro. Tenha em mente que o grupo pode ser formado com pessoas de 

diferentes nacionalidades e costumes; 
 
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio 
aviso. 
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DOCUMENTOS 

IMPORTANTES 

 (para brasileiros) 

PORTUGAL 

 

Passaporte  

 

 

✓  

Válido por pelo menos 6 meses da data de 

retorno ao Brasil 

Visto 

✓ 

A partir de 1º de janeiro de 2021, passageiros 

com passaporte brasileiro que viajarem para a 

Europa deverão preencher eletronicamente a 

permissão especial denominada EITAS e efetuar 

o pagamento da taxa. O documento é válido por 

três anos, a menos que a validade do passaporte 

termine antes. 

https://www.etiasvisa.com/es 

Certificado Internacional 

de Vacina contra Febre 

Amarela 
 

Outros 

É necessário emissão de seguro viagem com 

cobertura mínima de € 30.000 conforme 

“Tratado de Schengen” 

✓ - obrigatório     - não obrigatório 

https://www.etiasvisa.com/es

